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Samenvatting
Probleemstelling en achtergronden
De Maten is een nat beekdal- en heidegebied met vele vijvers vlakbij Genk en is aangewezen als Speciale
Beschermingszone SBZ in het kader van de Europese Habitatrichtlijn. In dit kader zijn een aantal
instandhoudingsdoelen voor habitats en soorten gedefinieerd, die dienen te worden verwezenlijkt. De
voorliggende studie is opgezet met als doel te analyseren welke inrichtings- en beheermaatregelen nodig zijn om
deze doelen te realiseren.De studie bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Een studie van het abiotisch systeem (bodem, grond- en oppervlaktewater) om inzicht te verwerven in
de relaties tussen abiotiek en fauna en flora.
2. De opmaak van ecologische ontwikkelingsscenario’s waarbij op basis van de kennis van het
hydrologisch systeem en de gekende standplaatsvereisten van de habitats, de te realiseren
instandhoudingsdoelen ruimtelijk worden gealloceerd;
3. Inventarisatie van knelpunten, verstoringen en milieu-invloeden van buitenaf.
4. Inzicht te verwerven in de relatie tussen vooropgestelde inrichtingsmaatregelen en de ruimere omgeving
(randvoorwaarden) om problemen te voorkomen met andere functies (bijvoorbeeld woonhuizen en
landbouw).
5. Formuleren van specifieke inrichtingsmaatregelen waarbij de instandhoudingsdoelen voor het SBZ De
Maten gerealiseerd kunnen worden.
De volgende aandachtspunten zijn in deze studie van belang:
•
Verbeteren van de waterkwaliteit van de vijvers gericht op herstel van specifieke natte habitats en de
daarbij horende fauna.
•
Herstel van de habitats Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten en Oligotrofe
tot mesotrofe stilstaande wateren met soorten van het Oeverkruidverbond
•
Herstel moerasvogelpopulaties van o.a. Roerdomp, Woudaap en Bruine kiekendief
•
Herstel van amfibieënpopulaties van Boomkikker, Knoflookpad, Rugstreeppad, Heikikker en Poelkikker
•
Uitbreiding van de habitats Landduinen en Droog heischraal grasland door omvorming van naaldbos
•
Herstel Natte heidevegetatie en van en oligotrofe, mineraalarme vijvervegetaties

Aanpak
Begonnen werd met het in beeld brengen van het huidige functioneren van het gebied. De ontstaansgeschiedenis, geologie, bodem, geohydrologie, vegetatie en fauna werden beschreven op basis van bestaande informatie, waarna het functioneren van het grond- en oppervlaktewatersysteem meer in detail werd geanalyseerd.
Hiertoe werd een hydrografische kartering uitgevoerd, werden waterpeilen en debieten gemeten, en werd de
chemische samenstelling van grond- en oppervlaktewater bepaald. Ook werd de chemische toestand van de
vijverbodems, van de bodem in een drietal laagten en van de bodem in drogere delen van De Maten onderzocht.
Nadat op deze wijze inzicht was verkregen in het functioneren van het gebied werden een grondwatermodel, een
oppervlaktewatermodel en een vegetatiemodel opgesteld. Met deze modellen werd geanalyseerd in hoeverre de
diverse instandhoudingsdoelen onder de huidige omstandigheden haalbaar zijn en welke knelpunten daarbij
optreden. Deze inzichten werden vervolgens gebruikt om een inrichtingsvisie voor het gebied te formuleren.
Op basis van deze visie werden vervolgens vijf uiteenlopende maatregelscenario’s doorgerekend waarbij steeds
werd bepaald in hoeverre de vastgelegde instandhoudingsdoelen onder het desbetreffende scenario haalbaar
waren. Ook werden de scenario’s getoetst op eventuele vernattingseffecten voor bebouwing en
landbouwpercelen. Vervolgens werd een voorkeurscenario uitgewerkt waarbij maatregelen voor de korte en
langere termijn werden aangegeven. In geval van belangrijke onzekerheden over de effectiviteit van maatregelen
werden voorstellen geformuleerd hoe bij de uitvoering van maatregelen met de onzekerheden om te gaan.

Abiotisch systeem
De Maten liggen in een tweetal erosiedalen aan de rand van het Kempens Plateau. In het verleden zijn hier
vijvers voor visteelt aangelegd, gevoed door gekanaliseerde en gegraven beken (Stiemer, Schabeek en Heiweyerbeek). Door opstuwing van het beekwater hebben de meeste vijvers een hoog en weinig flucturend peil.
Slechts bij een beperkt deel van de vijvers wordt water afgelaten waardoor deze tijdelijk een laag peil en/of
droogval vertonen.
De zuidelijke vijverketen wordt hoofdzakelijk gevoed door water van de Stiemer en Schabeek terwijl het water in
de noordelijke keten vooral uit de Heiweyerbeek afkomstig is en periodiek ook uit de zuidelijke vijvers komt.
Hoewel het water van de Heiweyerbeek op dit moment de hoogste nutriëntengehaltes heeft is de
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nutriëntenbelasting van de noordelijke vijvers minder hoog dan die van de zuidelijke keten omdat de doorstroom
veel geringer is (belasting = gehalte x doorstroomsnelheid).
In de meeste vijvers is veel slib geaccumuleerd en komen kale zandbodems nauwelijks voor. In de zuidelijke
keten heeft de instroom van vervuild Stiemerwater geleid tot de depositie van grote hoeveelheden zwak gebonden fosfaat. De vijverbodems kunnen daardoor gemakkelijk fosfaat afgeven aan het oppervlaktewater.
Tegelijkertijd zorgt de geringe verblijftijd van het water ervoor dat gemobiliseerd fosfaat snel wordt afgevoerd en
er nauwelijks verhoogde P- concentraties in het vijverwater worden gemeten. De P-belasting blijft echter wel
hoog. De noordelijke vijverketen is minder met fosfaat belast en ontvangt ijzerrijk water van de Heiweyerbeek.
Hierdoor wordt fosfaat sterker gebonden en bestaat een veel kleinere kans op fosfaatafgifte.
Op dit moment zijn het hoge, stabiele waterpeil in de vijvers en de voedselrijke condities vooral gunstig voor de
ontwikkeling van een eutroof moeras. Voor een watervegetatie met drijvende waterplanten zijn de omstandigheden ongunstig door te voedselrijke omstandigheden, opwerveling van slib, een hoge dichtheid aan bodemomwoelende vissoorten en mogelijk ook sulfidentoxiciteit. Ook voor een voedselarme, amfibische vegetatie van
het Oeverkruid-verbond zijn de condities ongunstig door een geringe aanwezigheid van zones met periodieke
droogval, een grote waterdiepte, een dikke nutriëntenrijke sliblaag en een zeer hoog ammoniumgehalte in het
porievocht van de sliblaag. Bovendien zijn ook de fosfaat- en stikstofgehalten in het instromende beekwater te
hoog. In vijvers die incidenteel droog vallen, komt wel een soortenarme vorm van de meest voedselrijke variant
van dit type voor.
Het gebied ontvangt grondwater vanuit drie typen systemen:
1. een groot regionaal systeem met een infiltratiegebied op het Kempens Plateau (Centraal Kempisch
systeem);
2. enkele middelgrote lokale systemen met infiltratiegebieden in de zandruggen in De Maten
3. vele kleine lokale systemen met infiltratiegebieden in hoger gelegen vijvers en kwelzones in lager gelegen
vijvers en terrestrische delen.
De twee eerste typen systemen voeren zwakgebufferd, basenarm grondwater aan terwijl vanuit het derde type
juist relatief basenrijk water opkwelt. Kwantitatief hebben deze laatste systemen de grootste invloed op de
terrestrische habitats.

De figuur geeft stroombanen van twee belangrijke grondwatersystemen die zorgen voor kwel: lokale
grondwatersystemen met infiltratiegebieden in hogere delen (blauw), van grondwatersystemen door opgestuwde
vijvers (rood). De stroombanen van het regionale systeem zijn niet weergegeven.
De vegetatiezonatie in het gebied is sterk gerelateerd aan hoogte. Droge heide komt in twee vormen voor op
droge, sterk zure bodems. Droge heide van zandduinen komt in de hoogste delen voor op droge zandbodems
van landduinen langs de zuidelijke vijverketen en is deels aan het verbossen. Daarnaast komt in de hogere delen
droge heide op podzolbodems voor. Open graslandvegetatie van zandduinen komt sporadisch voor en dan
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vooral op locaties die in het verleden zijn vergraven. Droge heischrale graslanden zijn gebonden aan bodems die
zijn opgebracht of in het verleden extensief gebruikt waardoor ze een hogere pH hebben dan heides. De herstelbaarheid van heischrale graslanden wordt beperkt door enerzijds verzuring en uitloging van de bodem en
anderzijds een hoge atmosferische stikstofdepositie van met name ammoniak. Natte heides, Pijpenstrootjedominanties en Gagelstruwelen komen voor op de dalflanken van de zuidelijke vijverketen terwijl Rietmoerassen
zich in de laagste delen op de overgangen naar vijvers bevinden. Elzenbroekbossen en natte voedselrijke
graslanden komen ook in de lage delen voor maar alleen op die plaatsen waar geen vijvers liggen.
Een belangrijke bedreiging voor moerasvogels is het dichtgroeien van het open landschap met bos en struweel.
Visie op natuurherstel
De Maten is van belang voor een aantal habitats en soorten. Hiervoor zijn een aantal Instandhoudings- en
herstelopgaves gedefinieerd. Op basis van de bovenbeschreven systeemanalyse lijkt het mogelijk de volgende
habitattypen en soorten te beschermen en uit te breiden:

Herstel van de amfibische habitats van het Oeverkruid-verbond is op twee manieren mogelijk. Allereerst kan
de soortenarme en voedselrijke vorm worden bevorderd met incidentele droogval van vijvers. Dit leidt echter
niet tot herstel van de sterk bedreigde soortenrijkere en voedselarme typen. Herstel daarvan wordt
bevorderd door:
o een regelmatig droogvalregime in de vijvers (jaarlijkse inundatie en droogval);
o een sterk verminderde nutriëntenbelasting door beperking van aanvoer van beekwater;
o Het creëren van een voedselarme zandbodem door slibverwijdering.
De beste kansen voor dit habitat bestaan in de noordelijke vijverketen waar het risico op mobilisatie van
fosfaat uit de achtergebleven bodem geringer is. Ook voor herstel van watervegetatie is slibverwijdering en
vermindering van de hoeveelheid instromend nutriëntrijk beekwater de aangewezen weg.

De beschermde moerasvogelsoorten (Woudaap, Roerdomp, Bruine kiekendief, Porseleinhoen, Grote
zilverreiger, Kwak) zijn daarentegen gebaat bij een grote oppervlakte moeraslandschap met deels open
water met een stabiel waterpeil. Meerdere soorten hebben een minimumareaal van minstens 100 ha. Dit
betekent dat in een aanzienlijk deel van de vijvers een vrij stabiel waterpeil en bijbehorende
helofytenmoerassen moet worden gehandhaafd en verbossing wordt voorkomen. Omdat in veel oostelijke
gelegen vijvers van De Maten al veel moeras voorkomt ligt het voor de hand hier deze situatie in stand te
houden en waar nodig te versterken.

Elzenbroekbos kan worden nagestreefd in zeer natte lage delen met veen. Een hoge voedselrijkdom sluit
het voorkomen van broekbos niet uit maar bepaalt wel het type. Deels is de habitat verdroogd als gevolg van
ontwatering. Op zulke locaties kan met verhoging van de grondwaterstand en herstel van kwel de kwaliteit
van de habitat verbeterd worden.

Herstel van kleine zeggenvegetaties is mogelijk in delen met dun veen of een dunne organische-stofrijke
toplaag. Door verwijdering van de voedselrijke toplaag kunnen gunstige omstandigheden ontstaan.

Herstel van vochtige heide aan vijverranden wordt bevorderd door herstelmaatregelen voor voedselarme
amfibische vegetatie in de vijvers zelf. Daarnaast kan vochtige heide worden hersteld met kleinschalig
plaggen. Ook is herstel mogelijk op locaties met bos door het verwijderen van de houtopstand in combinatie
met plaggen van de strooisellaag. Een dergelijk beheer bevordert ook het herstel van landduinen, droge
heide en droge vormen van heischraalgrasland. Deze laatste habitat kan ook ontwikkeld worden vanuit
voedselrijke graslanden met speciaal beheer.
Inrichtingsscenario’s
De scenario-analyse is in twee stappen uitgevoerd. Begonnen werd met het doorrekenen van drie scenario’s met
vergaande ingrepen in de waterhuishouding teneinde de ‘bandbreedte’ van het systeem te verkennen. Deze
betroffen een scenario (S1) waarin de huidige vijvers volledig door grondwater werden gevoed zonder enige
aanvoer van beekwater, een scenario (S2) met voor alle vijvers een hoog winterpeil en droogval in de zomer en
een scenario (S3) waarin een beperkt deel van de vijvers in de zuidelijke en noordelijke keten alleen door grondwater gevoed werden en de overige vijvers een hoog, stabiel peil met aanvoer van beekwater hadden. De droogval in de vijvers werd gecombineerd met slibverwijdering. Een belangrijke bevinding van deze scenario’s is dat
drastische droogval van de vijvers weliswaar leidt tot toename van potenties voor amfibische vegetatie van het
Oeverkruid-verbond, maar tegelijk ook een sterk verlies geeft aan mogelijkheden om grondwaterafhankelijke
habitats in de terrestrische delen te herstellen. Dit verlies treedt ook op op bestaande locaties waar deze habitats
op dit moment voorkomen. Deze uitkomst duidt op een dilemma tussen enerzijds het nastreven van uitbreiding
van amfibische habitats en anderzijds behoud, uitbreiding en kwaliteitsverbetering van grondwaterafhankelijke
habitats.
Omdat groot belang werd gehecht aan bescherming van het huidige voorkomen van grondwaterafhankelijke
habitats, is in de tweede stap van de analyse gezocht naar een maatregelpakket met zowel een regulier
droogvalregime voor een beperkt aantal vijvers als ook peilverhoging in specifieke vijvers. Ook het verondiepen
van de Stiemer, Heiweyerbeek, Miezerikbeek en Achterbeek zijn in dit scenario opgenomen. Een tweetal
doorgerekende scenario’s (S4, S5) voorspelden een toename aan voedselarme amfibische habitats en
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tegelijkertijd een stabilisatie of hooguit een geringe achteruitgang van grondwaterafhankelijke habitats. Deze
scenario’s voorspelden ook een vergroting van het moeraslandschap voor moerasvogels. Alle scenario’s
voorspelden een grote oppervlakte aan droge habitats en voor grote delen geen vernattingseffecten op
bebouwing en agrarische percelen. In beperkte delen met bebouwing waarvoor een relatief sterke stijging van de
grondwaterstand wordt voorspeld, is het nodig om de freatische grondwaterstand te meten.
Op basis van deze uitkomsten is de uitwerking van het meest wenselijke inrichtingsvoorstel gebaseerd op een
combinatie van de scenario’s S4 en S5.

Meest wenselijke inrichtingsvoorstel
De voorgestelde maatregelen van het meest wenselijke inrichtingsvoorstel zijn in een drietal groepen
onderverdeeld:
Groep 1: maatregelen die de waterhuishuishouding verbeteren
In een aantal bovenstroomse vijvers van de zuidelijke keten wordt het slib verwijderd om de omstandigheden
voor waterplantvegetatie te verbeteren en fosfaatafgifte naar het oppervlaktewater te verminderen. In een
beperkt aantal vijvers wordt een regulier droogvalregime ingesteld en slib verwijderd t.b.v herstel van habitats
van het Oeverkruidverbond. Daarnaast wordt in specifieke vijvers het peil verhoogd. De keuze welke
maatregelen in welke vijver worden uitgevoerd is afhankelijk van de aanwezigheid van grondwaterafhankelijke
terrestrische habitats in de directe omgeving en de ontwikkelingsmogelijkheden voor amfibische habitats. Voor
behoud en herstel van grondwaterafhankelijke terrestrische habitats is het daarnaast nodig de drainagebasis van
de grote waterlopen te verhogen. Het meeste effectief is om de Heiweyerbeek, Miezerikbeek en de Achterbeek
te verondiepen. In het voorkeurscenario worden twee laagten tot 30 cm diepte afgegraven voor herstel van
amfibische vegetaties, kleine zeggenvegetaties en heischrale graslanden. Er wordt voorgesteld om dit te doen in
de laagten Heiweyer (52) en Platte Pier (50) en dit te combineren met een maaibeheer om korte begroeiingen
verder te ontwikkelen. De laagte Hemmekesweyer is minder geschikt om af te graven omdat hier de
fosfaatbeschikbaarheid tot op grotere diepte te hoog is voor voedselarme habitats. Er zou hier als alternatief
kunnen worden gekozen voor moeras- en broekbos in combinatie met leefgebied voor de Boomkikker. Het
waterregime wordt zo ingesteld dat de laagste delen van de laagten langdurig inunderen en de hogere delen
niet. Er vindt hier geen aanvoer van beekwater plaats.

Kaart met maatregelen in de waterhuishouding van het voorkeurscenario.
Groep 2: maatregelen die de nutriëntenaanvoer verminderen
Behalve een lokale verlaging van de nutriëntenrijkdom door slibverwijdering is het zinvol om ook de aanvoer van
nutriënten te verkleinen. Enerzijds kan dit door keuzes te maken ten aanzien van welk water wordt ingelaten.
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Omdat de Stiemer lagere nutriëntenconcentraties heeft dan de Heiweyerbeek wordt aanbevolen de noordelijke
keten voorlopig alleen met Stiemerwater te voeden. De zuidelijke keten is nu zowel afhankelijk van aanvoer door
de Stiemer als door de Schabeek. Omdat beide beken hydrochemisch nauwelijks van elkaar verschillen heeft het
geen zin om tussen deze twee te kiezen. Verder kan de nutriëntenbelasting sterk worden verminderd door het
blokkeren van de instroom bij piekafvoeren met veel slib. Deze maatregel gaat ook een snelle slibophoping in de
bovenstroomse vijvers van de zuidelijke keten tegen. Een verdere reductie kan worden behaald door de aanvoer
van beekwater te beperken. In de huidige situatie wordt veel meer beekwater aangevoerd dan nodig is voor het
handhaven van de vijverpeilen en dit zorgt voor een grote aanvoer van nutriënten. Een kleinere
beekwateraanvoer leidt direct tot een lagere belasting. Op langere termijn dient de nutriëntenlast op de Stiemer,
Schabeek en Heiweyerbeek te worden verminderd door brongerichte maatregelen (verminderen van lozingen
riolering, riooloverstorten en bemesting in het brongebied van de Heiweyerbeek).
Groep 3: lokale maatregelen die ingrijpen in de bodem en vegetatie.
Lokale herstelmaatregelen voor herstel van droge en natte heides en heischrale graslanden kunnen worden
uitgevoerd in en rond drie delen met om te vormen naaldbos. Het betreft hier maatregelen zoals kappen en
plaggen van naaldbos en plaggen van vergraste heide. Voor herstel van heischrale graslanden en een betere
kwaliteit van droge heide is naast plaggen ook bekalking nodig om de effecten van verzuring te compenseren.
Ernstige belemmeringen in de hervestiging van kenmerkende heischrale soorten kunnen worden ondervangen
met inbreng van hooi uit soortenrijke heischrale graslanden. In een aantal voorheen bemeste percelen kunnen
heischrale graslanden ook worden hersteld met uitmijnen (N-bemesting in combinatie met maaien en afvoeren)
en verschralen (maaien en afvoeren). Met name minder sterk bemeste percelen bieden hiervoor goede kansen.
Op basis van de gebiedsanalyse, de scenario-analyse en de lokale maatregelen van groep 3 is beoordeeld in
hoeverre de instandhoudingsdoelen van habitats kunnen worden gerealiseerd. Belangrijke bevindingen zijn:

Uitbreiding van de amfibische habitats van het Oeverkruid-verbond kan worden gerealiseerd, maar niet
voldoende voor het meest kritische type. Dit laatste heeft te maken met de keuze van een beperkte mate
van droogval in het vijversysteem t.b.v. behoud en herstel van grondwaterafhankelijke terrestrische habitats.

Voor grondwaterafhankelijke terrestrische habitats kunnen instandhoudingsdoelen vrijwel of geheel worden
gerealiseerd. De oppervlaktedoelen van het droge heidelandschap kunnen niet volledig worden gerealiseerd
met omvorming van naaldbos en maatregelen in vergraste heide. Niet uitgesloten is dat er ook nog
herstelmogelijkheden zijn voor deze habitats in voormalige agrarische percelen die in deze studie niet
beoordeeld zijn.

Alluviale bossen gaan in kwaliteit vooruit.
Er is ook een beoordeling gemaakt van de effecten op de instandhoudingsdoelen van diersoorten. Het leefgebied
van de meeste soorten gaat in omvang en kwaliteit vooruit. Het inrichtingsscenario draagt daarmee ook bij aan
een tweetal belangrijke hersteldoelen: namelijk herstel van moerasvogelpopulaties en herstel van amfibieënpopulaties. Voor een beperkt aantal soorten zijn de effecten op het leefgebied als neutraal beoordeeld.
Met de volgende onzekerheden moet bij de uitvoering van het voorkeurscenario rekening worden gehouden:

In vijvers kan nalevering van fosfaat uit de minerale bodem na slibverwijdering het herstel van voedselarme
amfibische vegetatie beperken. Om deze reden wordt voorgesteld maatregelen voor herstel van deze
habitats gefaseerd uit te voeren, het eerst in vijvers met de meeste kans op herstel.

Bij de maatregel met beperking van de beekwateraanvoer is niet te kwantificeren in hoeverre de
fosfaatconcentratie in het vijverwater gaat toenemen door P-mobilisatie vanuit de bodem. Bij deze
maatregel moet daarom proefondervindelijk een balans worden gezocht tussen aanvoer van nutrienten en
het doorspoelen van gemobiliseerd fosfaat. Fijnregeling op basis van monitoring is hier essentieel voor
regulatie van de nutriëntenchemie van het vijversysteem.

De oppervlakte waarop voedselarme amfibische vegetatie kan worden hersteld, hangt sterk af van in
hoeverre deze vegetatie zich kan ontwikkelen in permanent en vrij diep water. Een te hoge
nutriëntenrijkdom kan het voorkomen in permanent water sterk beperken. Bij de uitvoering van de
maatregelen kan slechts zeer beperkt worden geanticipeerd op tegenvallende resultaten.

Na het afgraven van de laagte Platte Pier kan in een droge periode de toplaag van de bodem sterk
verzuren. Eventuele langdurige verzuring kan met bekalking worden tegengegaan. Of bekalking hier
daadwerkelijk nodig is dient nader onderzocht te worden.

Bij vernatting van elzenbroekbossen kan interne eutrofiëring optreden. Indien dit plaatsvindt, is het van
belang stagnatie van water op maaiveld gedurende de zomer te voorkomen.

Voor de heides en heischrale graslanden kan terugkeer van kenmerkende soorten beperkt worden omdat
ze niet meer kiemen vanuit de zaadbank en een zeer gebrekkige dispersie hebben. Welke soorten spontaan
terugkeren is moeilijk van te voren in te schatten en moet blijken uit de vegetatie-ontwikkeling. Voor
heischrale graslanden wordt -op basis van goede ervaringen elders- voorgesteld om lokale
herstelmaatregelen te combineren met inbreng van hooi van goed ontwikkelde heischrale graslanden.
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1.1

Projectdefinitie
Probleemstelling en achtergronden

De Maten is een nat beekdalgebied vlakbij Genk dat is aangewezen als speciale beschermingszone in het kader
van de Europese Habitatrichtlijn. Tevens vereist het Decreet integraal waterbeleid de opmaak van
waterkwantiteitsdoelstellingen. Deze opmaak heeft echter tot op heden nog niet plaatsgevonden in Vlaanderen.
Voor SBZ ‘De Maten’ te Genk werd reeds een rapport opgesteld met specifieke instandhoudingsdoelstellingen
(S-IHD's) voor de Europese habitats en soorten (Agentschap voor Bos en Natuur 2011). Daarbij is geconstateerd
dat in dit gebied diverse vraagstukken spelen ten aanzien van de uitwerking en haalbaarheid van S-IHD's. Veel
van deze habitats en soorten hebben in SBZ ‘De Maten’ een sterke afhankelijkheid van grond- en
oppervlaktewater. Daaronder bevinden zich habitats en soorten waarvoor het gebied op gewestelijk niveau als
essentieel of zeer belangrijk is aangemerkt. De waterhuishouding in het gebied is complex. Bij de opmaak van de
S-IHD's werd de gebrekkige kennis over de systeemwerking van het gebied als belangrijk knelpunt opgegeven
voor een accurate berekening van de oppervlakte van habitatdoelen en voor de ecologische haalbaarheid van de
doelen. Hieraan ten grondslag ligt een te geringe kennis van de lokale potenties voor habitats. Deze te geringe
kennis van lokale potenties voor habitats heeft op zijn beurt weer te maken met een te gering inzicht in i) de
kwantitatieve waterhuishouding (waterbalans, mate van voeding door kwel en oppervlaktewater, afvoer
regenwater) en ii) de invloed van landbouw in de omgeving op waterstandsregime en kwaliteit van het grond- en
oppervlaktewater. Het S-IHD-rapport geeft wel een kwantificering van de doelen (in hectaren/ aantal broedparen/
aantal populaties/ populatiegrootte), maar lokaliseert deze doelen niet of slechts globaal. Daarnaast is ook niet
uitgewerkt hoe doelen voor habitats en soorten met elkaar gecombineerd kunnen worden. Deze vraagstukken en
ook andere vergen een nadere ecohydrologische analyse van het gebied waarbij potenties voor natuurdoelen op
lokale schaal ruimtelijk in beeld worden gebracht en vervolgens worden gekoppeld met inrichtings- en
beheermaatregelen.
In het kader van het Decreet integraal waterbeleid dienen voor de waterlichamen waarin SBZ ‘De Maten’ is
gelegen, waterkwantiteitsdoelstellingen te worden uitgewerkt. Het gebied is daarbij, op voorstel van de ANBbuitendienst Limburg, aangemerkt als meest prioritaire gebied in Limburg, wat een meer diepgaande analyse van
de waterhuishouding vereist. De behoefte aan diepgaande analyse wordt ondersteund door onderzoek van het
INBO (waterafhankelijkheid van 38 Vlaamse Habitatrichtlijngebieden) dat tevens de inzet van modellen nodig
acht.

1.2

Projectdoelstelling

Doel van de studie is om de hydrologische systeemwerking van SBZ ‘De Maten’ inzichtelijk te maken ten
behoeve van beleidskeuzen over nadere invulling van specifieke instandhoudingsdoelstellingen. Deze analyse
dient uit de volgende onderdelen te bestaan:
1.

2.

3.
4.

5.

Een grondige studie van het abiotische systeem (bodem, grond- en oppervlaktewater) om inzicht te
verwerven in de relaties tussen abiotiek met fauna en flora. Hiervoor is het minimaal nodig om de
hydrologische kenmerken van het gebied te bepalen op basis van bodemkenmerken, drainagepatronen,
detailtopografie, grondwaterpeilfluctuaties en grond- en oppervlaktewaterkwaliteit;
De opmaak van ecologische ontwikkelingsscenario’s waarbij op basis van de kennis van het hydrologisch
systeem en de gekende standplaatsvereisten van de habitattypes, de te realiseren
instandhoudingsdoelstellingen worden gelokaliseerd;
Inventarisatie van de knelpunten, verstoringen en milieu-invloeden van buitenaf.
Inzicht te verwerven in de relatie tussen vooropgestelde inrichtingsmaatregelen en de ruimere omgeving
(randvoorwaarden) om problemen te voorkomen (vb. bij woonhuizen wateroverlast vermijden, landbouw
buiten het studiegebied niet nadelig beïnvloeden), maar ook om negatieve invloeden van buitenaf te kennen
en te vermijden (vb. watervervuiling door lozingen).
Formuleren van de specifieke inrichtingsmaatregelen waarbij de instandhoudingsdoelstellingen zoals
geformuleerd in het S-IHD-rapport gerealiseerd kunnen worden.

De volgende aandachtspunten zijn in deze studie voor de opdrachtgever van belang:
Herstel waterkwaliteit van het vijversysteem
Herstel van de waterkwaliteit richt zich op herstel van aquatische en amfibische habitats en de daarbij horende
fauna. Daarvoor dient de waterkwaliteit in de vijvers te voldoen aan de eisen van die habitats. In het IHD-rapport
van de Maten wordt gesteld dat ten behoeve van dit herstel de aanvoerbeken moeten voldoen aan een
gemiddeld gehalte orthofosfaat van maximaal 0.07 mgP/L (= 2.3 µmol/L) en een gehalte opgeloste zuurstof van
minimaal 6 mg/L. Deze waarden komen uit het rapport: afstemming doelen Integraal waterbeleid (DIW-KRW) en
Natura 2000 (Van Looy et al. 2008). Bijkomend actiepunt vormt het nemen van maatregelen om de uitspoeling
van meststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen in de richting van de Heiweyerbeek op te heffen, wat een
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bedreiging vormt voor de voedselarme habitatdoelen in deze zone. Actie is nodig om het verwezenlijken van de
doelstellingen voor het gebied de Lange Waters te realiseren.
Herstel habitats 3110 en 3130
De na te streven habitats 3110 en 3130 zijn voor een belangrijk deel amfibische vegetaties die periodieke
droogval van de bodem nodig hebben. Het terug oppikken van bepaalde vijverbeheerspraktijken of anderszins
realiseren van droogval is daarvoor nodig. Ook is gefaseerde droogval gewenst ten behoeve van grote
populaties van bijvoorbeeld boomkikker, knoflookpad en poelkikker. Periodieke droogval zal namelijk
vispopulaties decimeren en deze amfibiesoorten zijn gebaat bij weinig vis in de vijvers. Het tegengaan van
uitheemse, invasieve vissoorten is tevens belangrijk ten voordele van meer natuurlijke visbestanden in relatief
helder water, die als geschikte foerageergronden voor onder andere roerdomp en woudaap kunnen fungeren.
Herstel moerasvogelpopulaties
Om de doelstellingen voor moerasvogels als roerdomp, woudaap en bruine kiekendief te realiseren zijn naast het
verbeteren van de waterkwaliteit en het installeren van een specifiek vijverbeheer, nog soortspecifieke
maatregelen noodzakelijk. Specifiek voor de moerasvogeldoelen is het realiseren van een open vijverlandschap
noodzakelijk. In dit kader dient boomopslag op de dijken tussen vijvers te worden verwijderd. Daarnaast dient de
realisatie en het behoud van recreatieluwe zones te worden gewaarborgd.
Herstel van amfibieënpopulaties
Herstel van populaties boomkikker, knoflookpad, rugstreeppad, heikikker en poelkikker vraagt een waaier aan
maatregelen die grotendeels gedekt zijn door hoger genoemde inspanningen (verhogen waterkwaliteit, visarme
vijvers). Ook het uitbreiden van landbiotoop (natte heide of overgangsveen, heischraal grasland of
landduinvegetaties) bevordert het herstel van amfibieënpopulaties.
Uitbreiding van habitattype landduinen en droog heischraal grasland
Uitbreiding van landduinhabitats (habitattype 2310 en 2330) en soortenrijke graslanden van het
struisgrasverbond (heischraal grasland habitattype 6230) aansluitend bij de heidekern wordt nagestreefd. Deze
uitbreiding is mogelijk door omvorming van dennenbestanden naar open landduinen. Deze situeren zich in het
noordoosten van het SBZ en ten noorden van de Grote Augustijnenvijver (11 ha). Het uitbreiden van heischraal
grasland zal bij voorkeur gebeuren ter hoogte van Haagbeemden-Diepenbekerbos/Bijenbergbos (23 ha). Deze
uitbreiding dienen nader worden uitgewerkt.
Herstel natte heide- en oligotrofe, mineraalarme vijvervegetaties
Herstel van de hydrologie in het brongebied van de Heiweyerbeek en/of het herstellen van de historische
‘Heiweyer’ is noodzakelijk voor het herstellen van voedselarme venvegetaties (habitattype 3110) en voor het
duurzame behoud en de uitbreiding van vochtige heide (2-5ha). Dit vereist de creatie van voedselarme condities
(natuurontwikkeling) en de instelling van een permanent hoog grondwaterpeil. Deze herstelmaatregelen zijn
tevens nodig voor het herstellen van de populatie blauwborst (40 broedparen).
Naast deze aandachtspunten is het mogelijk dat op basis van de inzichten uit deze studie nog andere belangrijke
aandachtspunten naar voren komen en daardoor ook andere inrichtingsmogelijkheden worden beschouwd.

1.3

Begrenzing studiegebied

In Figuur 1 wordt de ligging van het studiegebied weergegeven op basis van de begrenzing van de SBZ. Het
studiegebied voor de meetcampagne beperkt zich hoofdzakelijk tot de zuidelijke tak van ‘De Maten’, namelijk het
systeem Achterbeek/ Schabeek/ Stiemerbeek met aangrenzende vijvers en het meest stroomopwaarts gelegen
gedeelte van de Heiweyerbeek en aangrenzende vijvers. De vijvers van het stroomafwaartse gedeelte van de
noordelijke tak, de zogenaamde Langwaters dienen niet mee opgenomen te worden in de meetcampagne
omwille van privégebied. Wel wordt de waterloop opgemeten tot het Albertkanaal. De opdrachtgever vraagt voor
het grondwatermodel een studiegebied dat minimaal de volledige SBZ bestrijkt, dus inclusief de noordelijke tak.
Voor de hydrodynamische modellering is echter een uitsnede van een groter modelgebied nodig in verband met
een adequate vaststelling van hydrologische randvoorwaarden. Zie hiervoor paragraaf16.1. Voor het
oppervlaktewatermodel wordt alleen het vijversysteem beschouwd waarbij het noordelijke systeem in de mate
van het mogelijke wordt meegenomen. Het vegetatiemodel bestrijkt de SBZ De Maten.
Toponiemen die in deze studie worden gebruikt zijn weergegeven in Figuur 1. Voor toponiemen van actuele
vijvers wordt verwezen naar Figuur 12 en Tabel 9. Figuur 11 geeft de ligging en naamgeving van waterlopen.
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Figuur 1: Ligging van het studiegebied en enkele toponiemen. Weergegeven zijn de begrenzing van de buitengrenzen van de SBZ-H en SBZ-V. Voor toponiemen van actuele vijvers zie Figuur 12 en Tabel 9.
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Instandhoudingsdoelstellingen
In Tabel 1 en Tabel 2 staan de specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD's) voor respectievelijk de
habitats en soorten die zijn toegewezen aan De Maten. De informatie is ontleend aan het IHD-rapport van de
Maten (Agentschap voor Bos en Natuur, 2011). De S-IHD's zijn een waaier van soorten en habitats die
gebonden zijn aan moeraslandschappen met open water, grondwatergevoede beekdalen, nat heidelandschap en
droog heidelandschap.

Tabel 1: Doelen voor habitats in SBZ De Maten. Legenda doelen: = oppervlakte/ kwaliteit handhaven, +
uitbreiding oppervlakte/ toename kwaliteit.

Habitat
doel kwaliteit

doel oppervlakte
(ha)

doeluitbreiding
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doel
opperrvlakte

2310 - Psammofiele heide met Calluna- en
Genista-soorten
2330 - Open grasland met Corynephorus- en
Agrostissoorten op landduinen
3110 – Mineraalarme, oligotrofe wateren van de
Atlantische zandvlakten
3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande
wateren met vegetatie behorend tot de
Littorelletalia uniflora en/of de IsoëtesNanojunctea
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie
van het type Magnopotamion of Hydrocharition
4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met
Erica tetralix
4030 - Droge Europese heide
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op
arme bodems van berggebieden (envan
submontane gebieden in het binnenland van
Europa)
7140 - Overgangs- en trilveen
7150 - Slenken in veengronden met vegetatie
behorend tot het Rhynchosporion
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

DOEL

+

+

45

+

+

gezamen-lijk
voor 2310+
2330: 92

+

+

2

+

+

73

=

+

4

+

+

34

5

+
+

+
=

19
28

14
23

+
+

+
+

5

=

+

29

15

16

Witsnuitlibel Leucorrhinia
pectoralis

Poelkikker - Rana
lessonae
Rosse vleermuis Nyctalus noctula
Heikikker

+
2 populaties met > 200
roepende
mannetjes

+
visvrij water
meer waterplanten-vegetatie

+
Bedekking met drijvende en ondergedoken waterplanten van 10-70%
Lage, natuurlijke visstand voor bepaalde wateren

+

=
+
1 populatie van > 200
roepende mannetjes of
eiklompen op min 4 grotere
plassen
+
1 kleine populatie

+
min 5
voortplantingsbiotopen met
in totaal > 200 roepende
mannetjes
=

+
5 populaties met > 200
roepende

+
verbinding met populatie Bokrijk
=

+
- minstens 5 deelpopulaties
- verbeteren waterbiotoop (visarm)
- uitbreiden landbiotoop
- verbinding met populatie Bokrijk
+

=

aantal
broedp
aren

+
toename van grote bloemrijke hooilanden met overgang naar moerasspirearuigten
en bossen met mantel-zoomvegetaties
+

> 50 m2

populat
iegrootte

Knoflookpad Pelobates fuscus\

kwalitei
t
leefege
bied
+

DOEL
oppervl
akte

Drijvende
waterweegbree Luronium natans
Spaanse vlag Callimorpha
quadripunctaria
Laatvlieger Eptesicus serotinus
Rugstreeppad - Bufo
calamita
Gewone
dwergvleermuis
Boomkikker – Hyla
arborea

Soorten Bijlage III Habitatrichtlijn

Soort

Tabel 2: Doelen voor soorten in SBZ De Maten. Legenda doelen: = oppervlakte/ kwaliteit handhaven, +
uitbreiding oppervlakte/ toename kwaliteit, ? geen doel sespecificeerd.
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=

+

+

+

=

oppervl
akte
>90 ha

+
min 1

+
Satellietpop
ulatie van
min 3
broedparen

+
40

+
Broedpopul
atie van min
10
broedparen
=

=
doortrek
=
doortrek en overwintering

=

populat
iegrootte

+
• rietland, moerasvegetaties (>50%) en open water (> 30%);
• helder water met goede waterkwaliteit en een hoog voedselaanbod (jonge vis,
ongewervelden, amfibieën);
• voldoende rust en waar mogelijk het creëren van predatievrije broedgelegenheden tijdens
broedperiode;
• open vijverlandschap;
• gevarieerde leeftijdsstructuur van de rietvegetaties: per broedkoppel is er nood aan
minimaal 0,5 tot 2 ha overjarig riet of lisdodde met een voldoende dikke kniklaag
(opstapeling van oude stengels);
• aanwezigheid verlandingsvegetaties (niet enkel riet/lisdodde, maar ook ondergedoken en
drijvende watervegetaties);
• hoog waterpeil in de leefgebieden tijdens het broedseizoen
Bruine kiekendief –
+
Circus aeruginosus
zie voor eisen aan moeras landschap Roerdomp
Doortrekkende en overwinterende vogels
Krakeend - Anas
=
strepera
voldoende rust

Zwarte specht Dryocopus martius
Ijsvogel - Alcedo
atthis
Blauwborst Luscinia svecica
Kwak - Nycticorax
nycticorax
Grote zilverreiger Egretta alba
Roerdomp - Botaurus
stellaris

kwalitei
t
leefege
bied
+
zie Roerdomp

DOEL
aantal
broedp
aren

broedvogels
Woudaap Ixobrychus minutus

De vogelsoorten van bijlage IV

Soort

Vervolg Tabel 2.
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DEEL 2: Resultaten landschappelijke en biotische gebiedsstudie
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3
3.1

Ontwikkeling en geschiedenis van het gebied
Ontwikkeling vanaf de Middeleeuwen

Belangrijke conclusies:





In een ver verleden waren in De Maten veenvormende moerassen aanwezig. Deze zijn deels verveend
en ontgonnen.
De eerste vijvers zijn aangelegd in de late Middeleeuwen; tussen 1771 en 1850 zijn de meeste vijvers
aangelegd. Een klein deel van de vijvers die aanwezig waren in 1850 zijn verdwenen.
In de minder natte en droge delen ontstond een heidelandschap. Tot ca. 1850 is dat nauwelijks
e
verkaveld. Daarna neemt de verkaveling toe en gedurende de eerste helft van de 20 eeuw neemt de
verkaveling en ontginning van de heide toe, vooral in de omringende delen van De Maten.
e
Gedurende de 20 eeuw neemt het aandeel bos in de droge en natte delen van De Maten sterk toe.

Het onderstaande is gebaseerd op Aerts (2004), oude kaarten (Bijlage 1) en hieronder vermelde bronnen. Ook is
gebruik gemaakt van een lezing van Rik Libot van 28 september 2012. Voor een meer gedetailleerde
beschrijving van de ontwikkeling (met name aankoop, bescherming en beheer) van het gebied kan deze
publicatie worden geraadpleegd. Ligging van vijvers is te raadplegen in Figuur 12.
Voordat de mens grote invloed uitoefende op het landschap van de Maten, bestond dit gebied uit
rivierduinkammen met daartussen moerassen met veen die zich ontwikkeld hadden onder invloed van
toestromend grondwater en stagnerend water. Volgens Dewyspelaere (1999) bestonden de moerassen uit
broekbossen. Het is echter zeer lastig om op basis van de huidige veenrestanten vast te stellen welke
veenvormende vegetatie aanwezig is geweest. De huidige oude veenrestanten zijn zeer sterk gehumificeerd en
hierin zijn geen macroresten te herkennen. Veel van het veen is ook door vervening en veraarding verdwenen.
De eerste bewoning Van De Maten dateert uit het mesolithicum (10000 - 5000 jaar v.Chr.). Ook van latere
perioden (neolithicum 3000 – 1500 jaar v.Chr.; ijzertijd 800 jaar v.Chr.) zijn sporen van bewoning gevonden. In de
ijzerrijke moerasgrond werd ook ijzer gewonnen. In de Middeleeuwen werd De Maten als 'vroongrond' gebruikt.
Het gebied was eigendom van de gemeenschap (toenmalige dorp ter plekke van Genk en een 20-tal verspreide
bewoningen (lezing R. Libot)). In de Middeleeuwen werd veen gewonnen. Vijvers ontstonden door het afdammen
van laagten. De vijvers werden gebruikt voor viskweek. Ze zijn volgens Libot (lezing 2012) niet ontstaan door
vervening. Het gebruik van vijvers was geregeld in gebruiksrechten die werden vastgelegd de Gichtenboeken
van Genk. Deze rechten beperkten zich tot het mogen vissen en jagen. Ander gebruik kwam de hele
gemeenschap toe. Deze regeling bleef van kracht tot de Napoleontische tijd (lezing R. Libot). De oudste opgaven
van vijvers in de Gichtenboeken stammen uit de periode 1447-1560 (lezing R. Libot) (zie Tabel 3). De meeste
huidige vijvers lijken pas veel later te zijn aangelegd. Op de Ferrariskaart die is opgemaakt tussen 1771 en 1778
worden slechts enkele vijvers weergegeven. Op de Vandermaelenkaart van 1850 zijn alle huidige vijvers
aanwezig. Bovendien zijn daar ook nog vijvers aangegeven die er nu niet meer zijn. De verdwenen vijvers
betroffen vijvers in het middendeel en de meest stroomopwaarts gelegen vijver van de noordelijke vijverketen en
het stroomopwaarts gelegen deel van de zuidelijke keten. Het vijverpatroon uit 1850 bleef grotendeels in stand
tot en met de periode 1886-1890. Tussen 1886-1890 en 1926-1949 is de meest stroomopwaarts gelegen vijver
van de noordelijke keten (noordoost van vijver 18) opgeheven en veranderd in moeras/ nat grasland. In 19551960 zijn enkele vijvers in het middendeel van de noordelijke keten en stroomopwaarts in de zuidelijke
vijverketen verdwenen. De vijvers in de zuidelijke keten zijn dan omgezet in grasland en deels ook akker.
Opvallend is dat in de periode 1955-1960 ook veel van de huidige vijvers in de zuidelijke en noordelijke
vijverketen toen niet als open water maar als moeras of nat grasland worden weergegeven. Dit beeld stemt niet
goed overeen met de aanwezigheid van water op de luchtfoto's van 1942 en 1957. De meeste van de vijvers die
niet als open water worden weergegeven hebben dan water al dan niet met vegetatie. Al met al lijkt de
topografische kaart van 1955-1960 minder betrouwbaar te zijn voor de toestand van de vijvers.
De droge delen zijn vanaf de Middeleeuwen als weidegronden gebruikt waardoor hier heide en
heischraalgraslanden ontstonden. Uit kaarten van 1771-1778 is af te leiden dat langs de oude Stiemerloop bos
aanwezig was en de rest van het landschap open was. In 1846-1854 is het bos langs de Stiemer verdwenen. Het
landschap rond De Maten vertoonde vanaf 1771-1778 de volgende veranderingen. In 1771-1778 werden nog
nauwelijks percelen aangegeven in en rond de Maten (met uitzondering van enkele vijvers). Voor de
Vandermaelen-kaart uit 1846-1854 geldt dat ook nog grotendeels buiten de daldelen met vijvers. Ten zuiden van
de zuidelijke vijverketen en ten westen van de Maten was verkaveling ontstaan. In 1868-1871 was nog een groot
deel van de heide zonder bos en verkaveling. Op het deel tussen de zuidelijke en noordelijke keten was wel een
groot boskavel of verboste heide ontstaan (Royer Heide). Ten noordwesten van de noordelijke keten was
verkaveling opgetreden. In 1886-1890 is die verkaveling uitgebreid. De bebossing tussen de noordelijke en
zuidelijke keten was dan weer verdwenen met handhaving van een rechte verkaveling. Ten noorden van De
Maten ontstonden graslanden in de heide. In De Maten zelf kwamen toen enkele kleine graslandjes voor. In 1926
was een strook van ca. 500 m ten zuiden van de noordelijke vijverketen fijner verkaveld, bebouwd en was de
heide daar voor een groot deel ontgonnen. In de periode 1926-1949 raakte het gebied ten zuiden en noorden
van de Maten ook verder verkaveld en bebouwd. Een aantal percelen in en rond de Maten waren toen ook
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Tabel 3: Oudste opgaven van vijverrechten in de Gichtenboeken van Genk (lezing R. Libot).

Vijver

Augustijnenvijver
Beekweyer
Drijtapweyer
Duivekuil
Heiweyer
Holeven
Huyskensweyer
Peerdsdiefweyer
Platteweyer
Rockxweyer

Jaar van
eerste
opgave
1447
1485
1485
1513
1479
1445
1509
1563
1485
1560
e

veranderd in bos. In de periode daarna zette de verstedelijking rond de Maten voort. Gedurende de 20 eeuw
verdween daardoor de heide rond De Maten geheel en werd vervangen door bebouwing en cultuurland. De
e
verstedelijking en industrialisatie gedurende de 20 eeuw blijkt ook uit de ontwikkeling van het inwonertal van
Genk: in 1720 900 inwoners, in 1900: 1.800 inwoners en in 2012: 65.289 inwoners (lezing R. Libot).
In 1956 werd De Maten uitgeroepen tot natuurreservaat waardoor verstedelijking van het beekdal werd
e
voorkomen. Met de industrialisatie en intensivering van de landbouw aan het begin van de 20 eeuw verdween
ook het oude agrarische gebruik van het heidelandschap. Deels leidde dat tot verbossing. Door het stoppen van
e
het gebruik van de vijvers voor viskweek verminderde ook het beheer van en rond de vijvers. Terwijl in 19 eeuw
e
e
en begin van de 20 eeuw het landschap nog zeer open was, trad gedurende de 20 eeuw steeds meer
verbossing op in zowel de droge als natte delen. Hierdoor veranderde het open Kempense landschap zonder
bomen en nauwelijks struweel (Foto 1 en Foto 2) in een gesloten landschap van vijvers en heides met veel bos.
Vanaf de jaren '50 in de vorige eeuw is gestart met aankopen van gronden in De Maten ten behoeve van
natuurbescherming. Vanaf 1973 werd -na lange tijd zonder beheer- gestart met natuurbeheer in De Maten. In de
eerste jaren werden vooral kleinschalige ingrepen uitgevoerd. Deze bestonden uit het kappen van boomopslag,
branden van droge en vochtige heide, maaien van heide en heischraal graslanden en periodiek droogleggen van
vijvers en beheer van rietkragen. In het kader van het LIFE-project 'Vengebieden in de Kempen' gedurende
1998-2002 werden in De Maten herstelmaatregelen uitgevoerd. Die bestonden uit herstel van dijken, het
herstellen van oevervegetaties en het kappen van 4 ha bos voor herstel van heide en heischraal graslanden.
Terugkerend beheer bestaat uit het maaien van riet in drooggelegde vijvers.

Foto 1: Oever van de Grote Huyskensweyer in juli 1911 (foto genomen door Massart); URL
http://www.recollectinglandscapes.be/default.aspx?ref=ABAU&lang=NL_RL).
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Foto 2: Uitzicht over Rockxweyer en over de aangrenzende Rooierheide in juli 1911 (foto genomen door Massart;
http://www.recollectinglandscapes.be/default.aspx?ref=ABAU&lang=NL_RL). Op de foto is het water zeer ondiep
en is een brede verlandingsvegetatie van Snavelzegge aanwezig. In het open water staan grote pollen van Stijve
zegge en groeit Mattenbies.

3.2

Gebruik van de vijvers

Belangrijke conclusies:






Karperkweek en het daarmee geassocieerde beheer heeft grote invloed gehad op de vegetatie van de
vijvers.
e
Aan het begin van de 20 eeuw hadden de vijvers de tendens om dicht te groeien met grote helofyten.
De ontwikkeling van moerasvegetatie werd tegengegaan met maaibeheer gedurende de jaren '30 totdat
de vijvers niet meer gebruikt werden (laatste in 1992) . Ook houtopslag werd regelmatig gekapt.
Een hoge dichtheid van karpers onderdrukte onderwatervegetatie.
Droogval van vijvers werd regelmatig maar niet veelvuldig toegepast.

Het gebruik van de visvijvers van De Maten is uitgebreid gedocumenteerd door Burny (1999) door middel van
interviews met de laatste viskweker die in De Maten actief was en enkele omwonenden uit boerengezinnen. De
informatie hieronder is geheel gebaseerd op genoemde publicatie en gaat vooral in op de effecten van het
gebruik op de vijvers en hun begroeiing. Voor beschrijving van de visteeltmethode kan men een uitgebreide
beschrijving nalezen in genoemde publicatie.
In De Maten vond karperteelt plaats tot 1992, toen de laatste kweker stopte. Visvijvers werden aangelegd door
middel van dijken dwars op het dal. Vooraf aan de aanleg van de dijk werd in de lengterichting van de vallei een
geul aangelegd zodat afstromend water zich hier kon concentreren. Dat was ook handig voor het vangen van vis
nadat een vijver was drooggelegd. Zand werd ter plaatste weggegraven en opgeworpen in een ca. 1.5 m hoge
e
e
dijk. In de 20 eeuw werden de dijken met de schop gegraven. In de 19 eeuw is ook gebruik gemaakt van
smalspoor met kiepkarretjes voor transport van zand. Dijken werden vaak afgebrand om houtopslag tegen te
gaan en werden aan de voet verstevigd met uitgestoken plaggen ('grasrussen') uit Pijpenstrootje-vegetatie. Met
de dijken stuwde men het oppervlaktewater op en met tappen van hout werd het vijverwater afgelaten. Vlakbij de
dam was de vijver het diepst. Meer bovenstrooms werd deze ondieper; dit ondiepe deel werd de 'staart'
genoemd.
De vijvers werden onderscheiden op basis van type bodem. Het verschil tussen vijvers met een zandbodem en
met een modderbodem was belangrijk. Zandvijvers hebben een meer schotelvormig profiel en moddervijvers een
kuipvormig profiel. Zandvijvers hadden daardoor een grotere staart en er groeide meer riet in. De moddervijvers
hadden meer lisdodde en 'biezen'. Grote karpers deden het beter in moddervijvers vanwege een beter
voedselaanbod van ongewervelden. Moddervijvers konden na droogval snel dichtgroeien. Zandvijvers waren
weer meer geschikt voor het opkweken van jonge vis. Die werd overgepoot naar moddervijvers om binnen twee
jaar op te groeien naar een verkoopbare grootte. Het oogsten van vis was in zandvijvers ook gemakkelijker
omdat bij het aflaten het water helderder bleef. Deze hadden ook het voordeel dat na het aflaten paard en wagen
er in kon rijden. Tijdens de visoogst in moddervijvers bestond het risico dat de vis voortijdig verstikte.
Moddervijvers in De Maten waren o.a. de Hommelsweyer, Holeven, Bovenste Schreursweyer, Middelste
Schreursweyer, Sint-Jansweyer, Schuitweyer, Soorweyer en Veldmolen. De Kleine Dillikensweyer was een
zandvijver met in het centrum een modderbodem (zie Figuur 2). Opvallend in het ruimtelijke patroon van beide
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Figuur 2: Ligging van vijvers die werden aangeduid als zand- dan wel moddervijver. De indicatie is gebaseerd op
Burny (1999) en informatie van Jaak Luys.
vijvertypen zijn een cluster van zandvijvers in het bovenstroomse deel van de noordelijke keten en halverwege
de zuidelijke keten en een cluster van moddervijvers in de zuidelijke keten.
De vegetatie van vijvers werd actief beheerd. De staart van de vijvers werd in de winter, meestal bij vorst,
gemaaid. Het maaisel bestond uit 'soor' (russen en zeggen) en werd gebruik als stalstrooisel. Dit gebruik duurde
voort tot omstreeks 1930. Verder werden ook plaggen gestoken aan de venige vijverranden als brandstof. Tot
1920-1930 werd in de vijvers beweid met koeien. De koeien liepen in de ondiepe delen en graasden ook tot in de
diepere delen op riet en andere planten. Tot voor 1920 was het niet nodig om moerasvorming met maaien tegen
te gaan. Na het stoppen van de beweiding konden riet, zeggen, lisdodden, biezen beter gaan groeien en was het
nodig om de plantengroei in de vijvers met maaien te beteugelen. In 1930 was de plantengroei in de vijvers sterk
toegenomen. Het maaien gebeurde met de hand en vanaf 1935 ook met een gemotoriseerde maaiboot. Maaien
vond plaats in de periode half juni tot half augustus. Bij het maaien werden de helofyten zo laag mogelijk
afgemaaid, zodat er meer kans was op het afsterven van de planten. Om dezelfde reden wilde men vijvers zo
hoog mogelijk opstuwen. Maaien had gedurende twee tot drie jaar een positief effect. De geïnterviewde
viskweker ging vanaf 1935 elke vijver jaarlijks maaien. Door het machinale maaien van de vijverranden
ontstonden in sommige vijvers ook drijvende rietkraggen. Het maaisel liet men in het water liggen. In de staart
van de vijvers groeide ook Zwarte els, Zachte berk en wilgen. Dit hout werd door de gemeente Genk, die
eigenaar was van de staarten, verkocht als brandhout. Het feit dat de vijvers dicht konden groeien met grote
e
helofyten als riet en lisdodden duidt er op dat deze aan het begin van de 20 eeuw relatief voedselrijk waren.
De vijvers werden periodiek drooggelegd. In zandvijvers teelde men na het oogsten van de vis in het vroege
voorjaar Spurrie of Haver. Moddervijvers werden niet gebruikt als akker omdat ze niet konden worden geploegd
en het graan zou verrotten. In de vijvers van De Maten werd haver gekweekt omdat dit graan in het voorjaar kon
worden gezaaid. Deze graanteelt vond plaats door lokale boeren en zij gebruikten alleen vijvers die goed
bereikbaar waren. Het ploegen vond plaats in zogenaamde panden van enkele meters breed haaks op de geul in
de vijver. Er werd maximaal 15 cm diep geploegd omdat anders zand arm aan organische stof zou worden
opgewerkt. Indien nodig werd nog geëgd. De haver werd in april uitgezaaid. Na het oogsten bleef de vijver tot het
volgende voorjaar droog liggen. In het volgende voorjaar werd ze ondiep gevuld ten behoeve van een snelle
opwarming van het water en werd vis voor kweek van jonge karpers uitgezet. Haverteelt was in de vijvers van De
e
Maten in de jaren twintig van de 20 eeuw een activiteit die regelmatig, maar niet vaak werd uitgevoerd.
Onduidelijk is of het daarvoor frequenter werd gedaan. Kort voor de Tweede Wereldoorlog is voor het laatst
haver geteeld.

24

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

e

In de karperteelt in de Maten zijn gedurende 20 eeuw een drietal veranderingen opgetreden. In 1930 is men
overgeschakeld op grotere, meer productieve karpers uit Hongarije. Men is in de loop van de jaren twintig meer
gaan maaien en men is in geringe mate gaan bijvoederen met rogge of ruw gemalen mais. Dit bijvoederen leidde
tot een grotere oogst. Er ging om de twee weken ongeveer een zak van 30 kg in een vijver. De karpers hadden
een sterk effect op de watervegetatie. In vijvers met veel vis was de bodem zwart door de afwezigheid van
vegetatie. Bij weinig vis was de vijverbodem groen van de onderwatervegetatie.

3.3

Ontwikkeling van de vegetatie vanaf 1942

Belangrijke conclusies:





De vegetatie in de vijvers is gedurende de jaren '40 tot '90 sterk veranderd. In de oevers wordt de
moerasvegetatie hoger en treedt bos- en struweelontwikkeling op.
Het aandeel water (met en zonder vegetatie) is weinig veranderd.
Het aandeel watervegetatie vertoont een piek in de jaren rond de Tweede Wereldoorlog.
e
In de vijvers nam gedurende de jaren 50-60 van de 20 eeuw hoge oevervegetatie in de vijvers toe en
vanaf de jaren '50 namen bos en struweel geleidelijk toe.

De vegetatie-ontwikkeling in De Maten is voor de periode 1942-1998 in beeld gebracht op basis van luchtfotointerpretatie in de studie Vegetatiekartering en trendanalyse in het Vijvergebied Midden-Limburg en aanpalende
vijvergebieden (De Belder et al. 2002). De resultaten van deze studie worden hier besproken. Figuur 3 geeft het
studiegebied van de studie van De Belder et al. weer. In betreffende studie is de vegetatie-ontwikkeling voor
zowel de vijvers als het omliggende gebied (buitengebied) geanalyseerd.

Figuur 3: Studiegebied van de studie van De Belder et al. (2002). Blauw omlijnde gebieden zijn de vijvers en de
rode omlijning geeft het buitengebied weer.
Tabel 4 geeft de ontwikkeling van de vegetatie en het landgebruik weer voor het buitengebied. De bebouwing
nam sterk toe vanaf 1942 en vooral vanaf 1970 in het westen van De Maten. Dit ging ten koste van grasland en
heide. Alleen in het reservaat van De Maten resteerde in 1998 nog een aanzienlijke oppervlakte heide. In 1942
waren er nog veel akkers die daarna in aantal afnemen. Vanaf 1983 resteerden nog enkele kleine stukken. De
oppervlakte grasland ging zeer sterk achteruit vanaf de jaren '60 en dan vooral rond de woonkernen. Tegelijk
raakten de resterende graslanden sterk versnipperd. Er trad een sterke toename van loofbos op: van 55 naar
140 ha. Naaldbos nam in de onderzochte periode iets toe en daarna weer af. Het aandeel moeras fluctueerde
sterk. Tussen 1957 en 1983 nam de oppervlakte van de moerassen af, in 1998 zien we een toename. Deze
moerassen liggen vooral tussen de vele vijvers. Ze komen in de loop van de tijd ook op andere plaatsen voor.
Ook struweel nam tot het eind van de beschouwde periode toe.
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Tabel 5 geeft de trends voor de vijvers weer. Bijlage 2 bevat de vegetatiekaarten van de studie van De Belder et
al. van de jaren 1942, 1957, 1970, 1983 en 1998. Tevens bevat deze bijlage een afdruk van de luchtfoto uit
2006/2007 op dezelfde schaal van de vegetatiekaarten. De legenda van de geïnterpreteerde vegetatie-eenheden
zijn ook in de bijlage toegelicht. Voor de methode waarmee het vegetatiepatroon is geanalyseerd wordt verwezen
naar betreffende rapportage. De trends in de vijvers zijn als volgt:
In 1942 was het aandeel oppervlaktewater, bestaande uit het open water, de watervegetatie en de drijvende
vegetatie minder dan in de periode er na. Dit had te maken met het droog liggen van diverse vijvers. Dat was
vooral het geval in het centrale en stroomafwaarts gelegen deel van de zuidelijke vijverketen. Na 1942
veranderde er weinig aan de hoeveelheid oppervlaktewater en lag deze meestal rond de 55%. Alleen in 1970
was het aandeel water iets geringer terwijl lage oevervegetatie tijdelijk veel meer voorkwam. Dit kwam vooral
door een toename van oevervegetatie ten koste van water in het stroomafwaarts gelegen deel van de zuidelijke
vijverketen. Tussen 1958 en 1970 trad ook een verschuiving van lage naar hoge oevervegetatie op. Hoge
gesloten begroeiing van bos en struiken nam gestaag en sterk toe vanaf 1957. Dit vond vooral plaats aan de
vijverranden en de bovenstroomse zijde van vijvers. Dit betrof ontwikkeling van wilgen- en elzenbroekbos. Het
aandeel watervegetatie vertoonde sterke veranderingen. Tussen 1942 en 1958 nam dit sterk toe in oppervlakte,
zonder dat het aandeel open water (zonder vegetatie) afnam. Dit duidde op een extensivering van het
vijvergebruik. Afname van de karperteelt zou geleid kunnen hebben tot een lagere graasdruk op de submerse
watervegetatie en het stoppen van het maaibeheer in de vijvers. De toename van watervegetatie vond vooral
plaats in de zuidelijke vijverketen. Na 1970 nam het aandeel van watervegetatie weer sterk af ten gunste van
open water. Met andere woorden: uit vijvers verdween dan voor een aanzienlijk deel de watervegetatie. Deze
verandering trad in de meeste vijvers verspreid in het gebied op. Na 1970 handhaafde de watervegetatie zich
vooral in het midden- en benedenstroomse deel van de zuidelijke vijverketen en in het middendeel van de
noordelijke keten. Opvallend is dat watervegetatie na de jaren '80 geen toename vertoonde. Drijvende vegetatie
kwam relatief veel voor in 1942 en daarna minder met een fluctuerend aandeel. In 1942 bestond een groot deel
van de vijvers 18 en 19 uit drijvende vegetatie.

Tabel 4: Ontwikkeling van vegetatie-eenheden in het buitengebied volgens de studie De Belder et al. (2002). Het
2
buitengebied is exclusief de vijvers die in Figuur 3 zijn aangegeven. De tabel boven geeft de oppervlakte in m en
de tabel onder in procenten.
Klasse

2

1998 (m )

2

1983 (m )

2

1970 (m )

2

1957 (m )

2

1942 (m )

Akkers
Bebouwing
Gemengd bos
Grasland
Heide
Loofbos
Moeras
Naaldbos
Ruigte
Struweel
Vijver
Open zandvlakte

32,707
625,014
46,413
1,211,797
451,557
981,115
86,092
385,066
0
102,162
3,571
1,436

49,225
426,533
0
1,531,940
604,288
672,266
54,544
414,990
26,834
98,573
5,730
42,484

0
181,925
0
1,898,353
712,497
506,042
95,760
443,467
0
74,020
14,293
0

0
24,171
0
2,154,660
1,009,857
226,244
122,560
321,667
0
47,597
19,272
0

1,501,059
52,345
6,553
453,910
1,188,420
106,926
29,684
317,488
139,029
84,736
0
46,836

TOTAAL

3,926,930

3,927,407

3,926,357

3,926,028

3,926,986

Klasse
Akkers
Bebouwing
Gemengd bos
Grasland
Heide
Loofbos
Moeras
Naaldbos
Ruigte
Struweel
Vijver
Open zandvlakte
TOTAAL

26

1998 (%)

1983 (%)

1970 (%)

1957 (%)

1942 (%)

0.8
15.9
1.2
30.9
11.5
25.0
2.2
9.8
0.0
2.6
0.1
0.0

1.3
10.9
0.0
39.0
15.4
17.1
1.4
10.6
0.7
2.5
0.1
1.1

0.0
4.6
0.0
48.3
18.1
12.9
2.4
11.3
0.0
1.9
0.4
0.0

0.0
0.6
0.0
54.9
25.7
5.8
3.1
8.2
0.0
1.2
0.5
0.0

38.2
1.3
0.2
11.6
30.3
2.7
0.8
8.1
3.5
2.2
0.0
1.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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Tabel 5: Ontwikkeling van vegetatie-eenheden in vijvers volgens de studie De Belder et al. (2002). De tabel
2
boven geeft de oppervlakte in m en de tabel onder in procenten.
Klasse

2

2

2

2

2

1998 (m ) 1983 (m ) 1970 (m ) 1957 (m ) 1942 (m )

Aaneengesloten begroeiing,
274,122
195,180
148,624
5,725
8,264
hoog
Aaneengesloten begroeiing, laag
28,048
43,456
20,072
41,497
21,842
Open ruimte
124,848
127,290
117,385
174,549
340,349
Watervegetatie
84,609
119,816
351,293
301,643
101,271
Drijvende vegetatie
28,311
22,106
31,610
943
66,398
Open Water
630,824
702,120
321,886
512,390
512,697
Oevervegetatie, laag
84,918
57,848
83,382
307,560
289,163
Oevervegetatie, hoog
87,169
92,429
285,213
26,573
50,844
Verspreide begroeiing, hoog
21,061
34,532
52,411
0
0
Verspreide begroeiing, laag
104,413
69,821
56,868
97,755
77,733
TOTAAL
1,468,323 1,464,598 1,468,744 1,468,635 1,468,561
Klasse

1998 (%)

Aaneengesloten begroeiing,
hoog
Aaneengesloten begroeiing, laag
Open ruimte
Watervegetatie
Drijvende vegetatie
Open Water
Oevervegetatie, laag
Oevervegetatie, hoog
Verspreide begroeiing, hoog
Verspreide begroeiing, laag
TOTAAL

3.4

1983 (%)

1970 (%)

1957 (%)

1942 (%)

18.7

13.3

10.1

0.4

0.6

1.9
8.5
5.8
1.9
43.0
5.8
5.9
1.4
7.1
100.0

3.0
8.7
8.2
1.5
47.9
3.9
6.3
2.4
4.8
100.0

1.4
8.0
23.9
2.2
21.9
5.7
19.4
3.6
3.9
100.0

2.8
11.9
20.5
0.1
34.9
20.9
1.8
0.0
6.7
100.0

1.5
23.2
6.9
4.5
34.9
19.7
3.5
0.0
5.3
100.0

Geschiedenis beken

Ingrepen in de waterlopen van de beken
Zie voor historische ligging van de beeklopen de topografische kaarten in Bijlage 1. Figuur 11 geeft de actuele
ligging van beeklopen weer.
Vanaf de Middeleeuwen heeft de mens sterk ingegrepen in het afvoerpatroon van het oppervlaktewater. De
huidige beeklopen zijn het resultaat van het graven van waterlopen en verleggen van waterlopen. Aanpassingen
in de waterlopen in De Maten hielden ook verband met de ontwikkeling van visvijvers die aan- en afvoeren van
beekwater nodig hadden. De Stiemer en haar zijbeken zijn momenteel gekanaliseerd en hebben een kunstmatig,
veelal verhard dwarsprofiel. De Stiemer had in 1846-1854 ter hoogte van De Maten nog een meanderend
lengteprofiel. Er is dan ook over een traject een af- en aantakkende, rechte parallelle loop zichtbaar. Deze ligt ten
zuidoosten van de kronkelige loop. In 1926/1949 is de Stiemerloop voor een groot deel recht. De eerste
gedocumenteerde rechttrekking betrof een traject van 125 m bij de Schansbeemden in 1903 (Meuwissen, 1987).
Tussen 1955-60 en 2001-2006 wordt nog een omweg ter plekke van de huidige rioolzuivering benedenstrooms
afgesneden en heeft de beek bovenstrooms een nog rechter verloop gekregen. De voormalige kronkelige loop
tussen de af- en aantakking van de rechte parallelle loop is dan deels verdwenen. Deze aanpassingen hebben
tot gevolg dat de Stiemer over een aanzienlijk traject ten zuiden van De Maten enkele 100 m naar het zuiden,
hoger in de dalflank, is verlegd. Vanwege de lozingen van water van de mijnen is de Stiemerloop verdiept en in
beton gelegd.
Op de Ferraris-kaart (1771-1778) is de Heiweyerbeek zichtbaar met een kronkelig profiel. Er is dan ook een
kronkelige beekloop weergegeven tussen de Stiemer en Heiweyerbeek. In 1846-1854 heeft de Heiweyerbeek
een grotendeels rechte loop. In het noordelijke deel van De Maten is dan een traject van de Achterbeek met een
kronkelige loop weergegeven. Op de latere topografische kaarten is dit traject van de Achterbeek als een rechte
loop weergeven. Veranderingen in de overige beeklopen in De Maten zijn op basis van de topografische kaarten
niet goed te reconstrueren.
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Lozingen op Stiemer en zijbeken
e

Voordat Genk groeide en industrialiseerde gedurende de 20 eeuw zal de belasting met afvalwater op de Stiemer
en zijbeken gering zijn geweest. Met de toename van het aantal inwoners gedurende de 20e eeuw (in 1900
1.800 inwoners en in 2012 65.289 inwoners) zullen de lozingen van afvalwater zijn toegenomen. Het inwonertal
nam vooral toe tussen beide wereldoorlogen. Tot 1975 werd het afvalwater van Genk niet voorgezuiverd. Vanaf
dat jaartal trad de rioolzuivering van Genk in werking met een capaciteit van 60.000 IE. Deze werd ten zuiden
van De Maten vlakbij het Diepenbeekerbos aangelegd. In 1995 werd een aangepaste zuivering met een
capaciteit van 107.000 IE operationeel (website RWZI Genk).
Vanaf 1915 beginnen ook de activiteiten van steenkoolmijnen die mijnwater en proceswater lozen. Proceswater
bestaat onder andere uit zout water dat gebruikt werd in kolenwasserijen. Ook het mijnwater kan een hoog
relatief zoutgehalte hebben gehad. Tevens werd ook percolatiewater van de terrilbergen geloosd op de beken.
Met de mijnlozingen kwam ook veel mineraalslib terecht in de beken. In verband met mijnverzakking in Genk (te
3
Waterschei-Boommeerstraat) is ook een grondwaterbemaling ingesteld van ca. 500.000 m /j om het verzakte
gebied droog te houden. Deze bemaling loost het water bovenstrooms van De Maten op de Stiemer en is
momenteel nog in bedrijf. De actuele beheerder van deze bemaling LRM-Mijnschade en Bemaling Limburgs
Mijngebied (MBLM).
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4.1

Huidige voorkomen en trends van habitats en soorten
Aanpak

Voor deze studie was het uitgangspunt dat informatie over het voorkomen en trends van habitats en soorten met
een instandhoudingsdoel (IHD) ontleend wordt aan het IHD-rapport van De Maten(Agentschap voor Natuur en
Bos, 2011). In deze studie was daarom geen inspanning gereserveerd om informatie over habitats en soorten
systematisch aan te vullen. Hierdoor kan er nauwelijks meer aan inzichten worden gedocumenteerd over
voorkomen en trends dan in het IHD-rapport is gedocumenteerd. Op een aantal punten geven we enige
aanvullingen op basis van (oude) rapporten en veldwaarnemingen tijdens de uitvoering van de studie. Deze
aanvullingen zijn echter anekdotisch en streven geen volledigheid na. Over het algemeen kan gesteld worden dat
het voorkomen van habitats en vogelsoorten redelijk in beeld is. Bij diersoorten is dat minder het geval omdat
hier vaak kwantitatieve informatie over populatiegrootte en verspreiding ontbreekt. Trends van habitats en
soorten zijn slechts in geringe mate gedocumenteerd, mede door het ontbreken van kwantitatieve historische
informatie. Verder is er geen recente vlakdekkende vegetatiekartering beschikbaar van De Maten.

4.2

Habitats

Bijlage 11 geeft een overzicht van het voorkomen, de staat van instandhouding en trends van de habitattypen.
Dit overzicht is opgesteld op basis van het IHD-rapport (Agentschap voor Natuur en Bos, 2011) aangevuld met
veldwaarnemingen gedurende 2013. Figuur 4 geeft het ruimtelijke voorkomen weer van de habitats. Over trends
in oppervlakte en kwaliteit van de habitattypen is weinig bekend. Reden hiervoor is dat de ontwikkeling hiervan
weinig is gedocumenteerd en historische en recente opgaven moeilijk in kwantitatief en kwalitatief opzicht zijn te
vergelijken. Een uitzondering is de ontwikkeling van de habitattypen Mineraalarme, oligotrofe wateren van de
Atlantische zandvlakten (3110) en Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de
Littorelletalia uniflora en/of de Isoëtes-Nanojunctea (3130) (zie volgende paragraaf).

Figuur 4: Verspreiding van habitattypen volgens het IHD-rapport (ANB, 2012).

4.3

Habitats 3110 en 3130 in verleden en heden

De ontwikkeling van de habitats Mineraalarme, oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (3110) en
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de IsoëtesNanojunctea (3130) is op basis van een aantal oude rapporten en recentere waarnemingen van kenmerkende
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soorten in enige mate te reconstrueren. Gezien het grote belang van De Maten voor deze habitattypen wat
betreft potenties wordt deze historische ontwikkeling hieronder nader besproken.
Ontwikkeling kenmerkende soorten
In Tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de kenmerkende soorten van beide
habitattypen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de studie van Aerts (2004) in 2003 niet expliciet de vegetatie in
de vijvers en hun oevers heeft onderzocht. Daarom zijn zulke vegetaties in deze studie geheel onderbelicht en an
weinig gezegd worden over de ontwikkeling van kenmerkende soorten na 1978. Kenmerkende soorten van
e
habitat 3110 (Waterlobelia en Kleine biesvaren) zijn aan het begin van de 20 eeuw waargenomen en sinds de
jaren '70 mogelijk niet meer. Diverse soorten van habitat 3130 zijn door de jaren heen aangetroffen. Van soorten
van de pioniervariant van habitat 3130 (3130_na) zijn het laatst waargenomen in 2003. Soorten van de variant
voedselarme wateren en op hun oevers van habitat 3130 (3130_aom) kwamen vroeger en komen ook nog
actueel voor. Van die soorten hebben Naaldwaterbies en Gesteeld glaskroos momenteel de grootste
verspreiding in samenhang met periodieke droogval van vijvers. Deze soorten komen binnen habitat 3130 voor
onder relatief eutrofe omstandigheden (Aggenbach et al. 1998a). Andere soorten van deze variant zijn tijdens de
veldbezoeken in 2012 en 2013 niet of zeer sporadisch aangetroffen. Het glanswier Nitella gracilis,
Moerashertshooi en Vlottende bies zijn met kleine populaties in een kleine, ondiepe vijver (tussen vijver 14 en
16) met een recent geplagde oever waargenomen in 2013.
Begin van de 20e eeuw
Een van de oudste botanische beschrijvingen die melding maakt van het voorkomen van habitat 3130 betreft een
excursieverslag uit 1911. Massart beschreef in 1911 het volgende: ‘Daar lag de uitdrogende Groote
Huiskensweyer met zijn steile oevers. Door verdamping zakte het waterpeil en een gedeelte van de vlakke
vijverbodem kwam bloot te liggen. Het waren precies deze smalle stranden die Genk zijn botanische
specialiteiten bezorgden. Zo groeide in deze zone oeverkruid (Littorella uniflora), draadgentiaan (Cicendia
filiformis) en kleine waterweegbree (Baldellia ranuncoloides). Aan de voet van de steile berm, bij hoge
waterstand aan de oever, groeide gagel (Myrica gale) en gewone dophei (Erica tetralix)’).' Een andere
beschrijving op basis van een botanische excursie in 1903 met Massart meldt: ' Ze passeerden vervolgens twee
vijvers die in cultuur werden gebracht. De ene “De Streep” was half leeg en de andere “Het Heiwater” was
volledig droog. Ze inspecteerde zorgvuldig en nieuwsgierig de naakte bodem. De eerste zaak die hun frappeerde
was dat de flora enkel bestond uit kleine planten tussen 5 en 10 cm hoog (Geraerds, 2009). Opvallend aan deze
oude beschrijvingen is dat twee van de genoemde vijvers (Grote Huyskensweyer en De Streep) bekend stonden
als zandvijver (paragraaf 3.2,
Tabel 17).
Jaren ‘70
Uit de vegetatiebeschrijving van Delwiche (1978) en Kenis (1979) blijkt ook dat in 1977-1978 vooral eutrafente
water- en verlandingsvegetatie aanwezig is. In enkele vijvers kwam Drijvend fonteinkruid voor (droogvallende
vijvers). In veel vijvers met diep water kwamen Kransvederkruid, Witte waterlelie en Gele plomp voor. In de
Augustijnenvijver groeide toen ook Groot blaasjeskruid. In ondiepe vijvers groeiden Stomp fonteinkruid,
Doorgroeid fonteinkruid, Plat fonteinkruid, Pijlkruid en Brede waterpest. Tevens wordt het veelvuldig voorkomen
van drijvende vegetatie van Klein kroos en Watervorkje genoemd (vooral in rietvegetatie). In de verlande randen
van de vijvers groeien Mattenbies, Kleine lisdodde en Riet. Op de steile, aan golfslag blootgestelde oevers
kwamen ruigten voor met onder andere Pitrus en Tandzaad.
Een opvallende opmerking in het rapport van Delwiche (1978) is dat in deze natte ruigten één vegetatie-opname
(opname 34) een overgangsvorm van het Oeverkruid-verbond vertegenwoordigt. In de opnamentabel met deze
opname zijn echter geen kenmerkende soorten van dit verbond aanwezig. Kenis (1979) meldt voor enkele
droogvallende vijvers vegetaties met Moerasdroogbloem, Gesteeld glaskroos, Kleine duizendknoop, Knikkend
tandzaad, Moeraskers, Greppelrus, Blaartrekkende boterbloem, Grote waterweegbree, Kattenstaart,
Dwergzegge, Eivormige waterbies en Waterpostelein. De soortensamenstelling duidt op mesotrofe of zelfs
voedselrijkere omstandigheden (Aggenbach et al. 1998a) en een vegetatietype op de overgang van de
Oeverkruid-klasse naar het Tandzaad-verbond.
Op verdichte zandbodems in de oevers van de drooggevallen vijvers kwam een pionierbegroeiing voor van
Draadgentiaan, Bleekgele droogbloem, Borstelbies en Grof goudkorrelmos. Deze vegetaties kwamen vooral voor
in de Grote en Kleine Huyskensweyer die toen al enkele jaren droog stonden. Figuur 5 geeft een transect met het
voorkomen van plantensoorten in de Kleine Huyskensweyer in 1978. Hieruit blijkt dat de voedselarme
pioniersoorten samen voorkwamen met hoger opgroeiende eutrafente soorten als Pitrus en Riet. Over het
voorkomen van soorten van de habitattypen 3110 en 3130 doet Kenis tegenstrijdige mededelingen. Zo lijkt hij
voor drooggevallen vijverbodems te melden dat Waterlobelia, Oeverkruid, Kleine biesvaren, Naaldwaterbies en
Kruipende moerasweegbree voorkwamen (p.58). Mogelijk betreft het hier alleen een algemene opmerking dat
deze soorten in een amfibisch milieu kunnen groeien. Op dezelfde pagina van het rapport wordt gemeld dat
Waterlobelia en Kleine biesvaren in 1978 niet meer werden aangetroffen. Voor Oeverkruid en Draadgentiaan
wordt gemeld dat deze soorten sterk achteruit waren gegaan.
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Een opvallende opmerking is verder dat op plaatsen waar Oeverkruid toen nog groeide, andere soorten van de
Oeverkruidklasse ontbreken maar wel soorten van andere gemeenschappen groeiden. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat enkele kenmerkende soorten van habitattype 3130 nog wel (spaarzaam) voorkwamen maar
dan wel in eutrafente pionierbegroeiingen op drooggevallen vijverbodems. Soorten als Oeverkruid en
Draadgentiaan waren vermoedelijk alleen in staat om tijdelijk voor te komen in de drooggevallen vijvers. Na enige
jaren van droogval zullen eutrafente hoog opgroeiende soorten de overhand hebben gekregen en de lage
soorten van habitattypen 3110 en 3130 hebben weggeconcurreerd. Kenis maakt melding van eutrofiëring door
vogels en aanvoer van voedselrijk beekwater. Al met al kan geconcludeerd worden dat de voedselarme
vegetatietypen van de habitattypen 3110 en 3130 in 1978 niet voorkwamen en dat de vijvers en hun oevers
gedomineerd werden door eutrafente water- en moerasvegetatie als gevolg van sterke eutrofiëring. De
aangetroffen kenmerkende soorten van habitattype 3130 hadden vermoedelijk toen al een sporadisch
voorkomen.

Tabel 6: Anekdotische informatie over het voorkomen van kenmerkende soorten van de habitattypen
Mineraalarme, oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (3110) en Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande
wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de Isoëtes-Nanojunctea (3130) op basis van
diverse publicaties en recente waarnemingen.
Soort

Habitat

Drijvende waterweegbree
Dwergvlas
Eivormige waterbies
Gesteeld glaskroos
glanswier Nitella gracilis
Kleine biesvaren

3130_aom
3130_na
3130_na
3130_aom
3130_aom
3110

Kruipende moerasweegbree
Moerashertshooi
Naaldwaterbies
Oeverkruid
Ondergedoken moerasscherm
Pilvaren
Stijve moerasweegbree
Vlottende bies
Waterlobelia

3130_aom
3130_aom
3130_na & 3130_aom
3130_aom
3130_aom
3130_aom
3130_aom
3130_aom
3110

Waterpostelein
Wijdbloeiende rus

3130_na

<1978

1903

1977/
1978

begin
'90
x

1999

x

2003

2004

x
x
x

x

2012

x
x
kwam
voor

x

afwezig
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

kwam
voor

x
x
afwezig

x

x

Bronnen
1903: Geraerts (2009): verslag botanische excursie Jean Massart
1977: Delwiche (1978)
1978: Kenis (1979)
1999: D'Heere (2000)
2003: Aerts (2004)
2004: ANB (2011)
2012: waarneming C. Aggenbach
2013: waarneming C. Aggenbach, J. Luys & F. Vanderhaeghe

x
x

Codes habitat
3110: Mineraalarme, oligotrofe wateren van de Atlantische
zandvlakten (3110)
3130_aom: Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met
vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de IsoëtesNanojunctea (3130), voedselarme wateren en op hun oevers
3130_na: Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met
vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de IsoëtesNanojunctea (3130), open pionierbegroeiingen, rijk aan eenjarige
plantjes, op de (hoge) oever van waterlichamen

4.1 Soorten
Informatie over de gebiedsdoelen van habitat- en vogelrichtlijnsoorten, hun voorkomen, trends en staat van
instandhouding ontleend aan bijlage 2 het IHD-rapport van De Maten (ANB 2011). Bijlage 12 geeft hier een
samenvatting van. Voor details wordt doorverwezen naar betreffend rapport.
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Figuur 5: Transect met plantensoorten in de Kleine Huyskensweyer in 1978 toen deze vijver enkele jaren was
drooggevallen (Kenis 1979).
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5
5.1

Vegetatie en abiotiek bij de peilbuizen
Aanpak

In deze paragraaf wordt de vegetatie bij peilbuizen besproken in samenhang met gemeten grondwaterstanden
en de chemische samenstelling van het grondwater. De locaties van de peilbuizen zijn weergegeven in Figuur 6:
Ligging van de peilbuislocaties. en de grafieken van de gemeten waterstanden staan in Bijlage 19. De
vegetatieopnamen werden in 2012 bij de peilbuizen van INBO gemaakt. Grondwatermonsters werden genomen
en geanalyseerd in februari en juli 2012. Alleen bij peilbuizen waar min of meer een representatieve vegetatie
aanwezig was, werd een vegetatie-opname gemaakt. De bedekking van plantensoorten werd geschat met de
schaal van Londo. Peilbuizen op perceelranden werden niet opgenomen. De structuurkenmerken en
soortensamenstelling van de vegetatie is weergegeven in een tabel in Bijlage 13. De opnamen en soorten zijn in
deze tabel gerangschikt op basis van soortensamenstelling. In Tabel 7 staat de vegetatiekundige typering, het
habitattype, statistieken van de grondwaterstand en de grondwaterchemie op beide meetmomenten.

Figuur 6: Ligging van de peilbuislocaties.

5.2

Samenhang vegetatie met waterstandsregime

De opnamen bij peilbuis P003, P004, P005, P006, P008, P011 behoren tot zeer natte tot vochtige, zure
vegetatietypen (Tabel 7). Bij peilbuis P003 en P015 komen zeer natte vegetatietypen voor. Die van P003 betreft
een veenmosvegetatie die behoort tot een oligotrofe variant van habitattype 7140 Overgangs- en trilveen. De
vegetatie P015 behoort tot een natte variant van habitattype 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica
tetralix. Ook deze heide is rijk aan veenmossen. De vegetatie bij peilbuizen P004, P005, P006 betreft natte heide
met deels Wilde gagel. P008 en P011 betreffen soortenarme Pijpenstrootje-begroeiingen met deels Wilde Gagel.
De Pijpenstrootje-dominanties behoren alleen tot habitattype 4010 als ze in mozaïek met beter ontwikkelde
vochtige heide voorkomen. De gradatie van waterstandindicaties van al deze opnamen komt overeen met de
gemeten laagste grondwaterstanden (berekend als LG3). Een hoge bedekking van Pijpenstrootje indiceert matig
tot sterk fluctuerende grondwaterstanden (Aggenbach et al. 1998a). De gemiddelde waterstand verschilt minder
sterk tussen de peilbuizen en de hoogste waterstand (berekend als GH3). In de winterhalfjaar treedt inundatie
op. De variatie binnen de groep van deze vegetatietypen wordt daarom, wat betreft het waterstandsregime,
vooral bepaald door de mate waarin de grondwaterstand in de zomer uitzakt.
De vegetatie bij de peilbuizen P007, P017 en P010 bestaat uit struweel en bos. P007 is een vochtig
berkenbroekbos met een soortenarme ondergroei van Pijpenstrootje. P017 betreft een zeer nat wilgenbroek
waardoor oppervlaktewater stroomt. P010 is een elzenbroek dat behoort tot habitattype 91E0 Bossen op alluviale
grond met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior. Het betreft een relatief droge vorm van het elzenbroek. Er

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

33

komen zowel moerasplanten voor zoals Pluimzegge, maar ook soorten die duiden op verdroging en relatief zure
omstandigheden (Wilde Lijsterbes, Gewone braam). De grondwaterstand zakt hier in de zomer vrij diep weg en
ligt in de winter iets boven maaiveld.
Voor de locaties is ook op basis van gemeten waterstandsregime (GL3 en GH3) bepaald welke vegetatietypen
volgens de NICHE-vegetatietabel kunnen voorkomen. Daarvoor zijn dezelfde waterstandregime-eisen gebruikt
als voor de modellering van de terrestrische vegetatie (paragraaf 18.1). In Tabel 8 staan de resultaten. Voor de
meeste peilbuizen wordt het vegetatietype voorspeld dat is aangetroffen of daaraan verwant is (blauwe vakken
met een 1). Bij een aasntal peilbuizen is dat niet het geval (P005, P006 en P011). Bij peilbuis P006 staat in de
winter water op maaiveld en het Dopheide-verbond in de NICHE-tabel heeft geen GHG-waarde boven maaiveld.
Bij de peilbuizen P006 en P011 valt het gemeten waterstandsregime net 1 cm buiten de range. Geconcludeerd
kan worden dat het gemeten waterstandsregime vaak of bijna voldoet aan de eisen van het aangetroffen
vegetatietypen (of van een daaraan verwant type).

5.3

Samenhang vegetatie en grondwaterchemie

Een relatief hoge pH en HCO3-gehalte zijn gemeten op locaties P005 (Associatie Gewone dophei met veenmos),
P008 (Rompgemeenschap Pijpenstrootje), P017 (Associatie van Grauwe wilg) en P010 (Elzenzegge-Elzenbroek
typische subass.). Deze locaties hebben ook een relatief hoog gehalte van Ca en/of Na. Locatie P017 heeft een
opvallend hoog HCO3- en Na-gehalte en ook een hoog NH4- en ortho-P gehalte. De vegetatie van P017 en
P010 staat bekend als basenminnend en dat stemt overeen met de meetwaarden. De vegetatie van P005 en
P008 heeft een voorkeur voor relatief zure omstandigheden. De relatief hoge gemeten pH en alkaliniteit voor
deze vegetatietypen kan hier te maken hebben met de filterdiepte van de peilbuizen. De filters zitten ca. 1-1.5 tot
2.0-2.5 m onder maaiveld. De chemische omstandigheden van het grondwater hoeven dan niet representatief te
zijn voor het water in de wortelzone. Indien op deze locaties infiltratie van regenwater optreedt, kan de
wortelzone basenarm zijn. Locatie P008 heeft een relatief hoog NO3-gehalte.
De locaties P015 (rompgemeenschap Beenbreek), P004 (Associatie Gewone dophei met veenmos) en P011
(Rompgemeenschap Pijpenstrootje) hebben een lage pH en een laag HCO3-gehalte. P004 en P011 hebben ook
een laag Ca- en Na- gehalte en P015 een minder laag gehalte. De lage pH en basenrijkdom komt overeen met
de eisen van betreffende vegetatietypen.
Voor zo ver op de locatie in zowel in februari als juli een grondwaterstaal is geanalyseerd, treedt er weinig
seizoensmatige variatie op in de chemie. Het meest opvallende is dat het nitraatgehalte in juli vaker hoger is (3
locaties) dan lager (1 locatie).
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Rompgemeenschap met Wilde
gagel van de Klasse der
hoogveenbulten en natte heiden
Rompgemeenschap met
Pijpestrootje van de Klasse der
hoogveenbulten en natte heiden
Rompgemeenschap met
Pijpestrootje van de Klasse der
hoogveenbulten en natte heiden
Rompgemeenschap met
Pijpestrootje van het Verbond der
berkenbroekbossen
Associatie van Grauwe wilg

P006

P014

P010

P017

P007

P008

Elzenzegge-Elzenbroek (typische
subassociatie)
ruigte van Hennegras

Associatie van Gewone dophei
(subassociatie met Veenmos)

P005

P011

Associatie van Gewone dophei
(subassociatie met Veenmos)

P004

P015

91E0

(4010)

(4010)

4010

4010

4010

4010

7140_oli

P003

Associatie van Veenmos en
Snavelbies (subassociatie met
Slank veenmos)
RG Beenbreek [Klasse der
hoogveenbulten en natte heiden]

Habitattype

Peilbuis Nederlandse naam
vegetatietype

0.42

0.60

0.14

#N/A

#N/A

0.68

0.40

0.42

0.76

0.13

0.32

0.05

0.05

#N/A

#N/A

0.25

0.09

0.16

0.43

-0.02

0.09

-0.17

-0.01

#N/A

#N/A

-0.04

-0.04

-0.12

0.11

-0.16

grondwaterstan (cm
mv negatieve waarde
= onder maaiveld;
groen voldoet aan
LG3 gemid- HG3
delde
0.19
0.06
-0.01

#N/A

5.1

5.4

6.1

4.1

4.8

5.7

jul
1.4

jul
12

feb
17

jul
22

feb
22

jul

1.7

7.2

7.1 #N/A

2.1

5.6

12.1 11.4

7

5

23

9

#N/A 1.3 #N/A

#N/A

4

24

7

7

7

6

55

9

9.1

21.1

66.1

#N/A

#N/A

14.2

feb

0.5

15.8

61.2

0.5

0.5

11.8

jul

HCO3
(mg/L)

#N/A 51.1 #N/A

5

59

5

#N/A 10

#N/A 19.1 #N/A 11 #N/A 34

1.7

feb

Ca (mg/L) Na (mg/L) Cl (mg/L)

#N/A

6.0

6.5

5.2

6.2

6.3
4.4

0.7
25

99

#N/A 6.2 #N/A

5.4

3.6

5

25

80

27

46

#N/A 31

26

46

#N/A

40.0

1.5

39.2

190.1 175.7

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

6.1

5.1

5.6

6.2

#N/A

#N/A

5.7

feb

pH

#N/A

0.03

0.03

#N/A

0.11

0.03

0.04

0.04

#N/A

#N/A

0.06

feb

0.06

0.04

0.28

#N/A

#N/A

0.03

0.01

0.06

0.12

0.03

0.15

jul

NO3
(mg N/L)

#N/A

0.73

6.73

#N/A

0.37

0.16

0.83

0.35

#N/A

#N/A

0.04

feb

0.04

0.91

7.11

#N/A

#N/A

0.14

0.90

0.20

0.12

0.26

0.44

jul

NH4
(mg N/L)

#N/A

0.015

0.068

#N/A

0.015

0.015

0.015

0.015

#N/A

#N/A

0.015

feb

0.016

0.016

0.016

#N/A

#N/A

0.016

0.016

0.016

0.016

0.016

0.016

jul

PO4-o
(mg P/L)

Tabel 7: Typering van vegetatietypen en habitattypen bij peilbuizen. Op basis van grondwaterstandsmetingen zijn
laagste, gemiddelde en hoogste waterstand van de meetreeks berekend. Enkele chemievariabelen van het
grondwater uit de peilbuizen in februari en juli 2012 worden ook gegeven. #N/A = geen meting.

35

Associatie van Veenmos en
Snavelbies (subassociatie met
Slank veenmos)
RG Beenbreek [Klasse der
hoogveenbulten en natte heiden]

P003

36

Rompgemeenschap met Wilde
gagel van de Klasse der
hoogveenbulten en natte heiden
Rompgemeenschap met
Pijpestrootje van de Klasse der
hoogveenbulten en natte heiden
Rompgemeenschap met
Pijpestrootje van de Klasse der
hoogveenbulten en natte heiden
Rompgemeenschap met
Pijpestrootje van het Verbond der
berkenbroekbossen
Associatie van Grauwe wilg

P006

P014

P010

P017

P007

P008

Elzenzegge-Elzenbroek (typische
subassociatie)
ruigte van Hennegras

Associatie van Gewone dophei
(subassociatie met Veenmos)

P005

P011

Associatie van Gewone dophei
(subassociatie met Veenmos)

P004

91E0

(4010)

(4010)

4010

4010

4010

0.42

0.60

0.14

#N/A

#N/A

0.68

0.40

0.42

0.76

0.32

0.05

0.05

#N/A

#N/A

0.25

0.09

0.16

0.43

0.09

-0.17

-0.01

#N/A

#N/A

-0.04

-0.04

-0.12

0.11

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

Verbond van Zwarte zegge
0

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Verbond van Biezenknoppen en
Pijpestrootje

0

Grote zeggevegetatie met Riet
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dotterbloemverbond

1

Rompgemeenschap van Pitrus
1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Dopheiverbond

1

Moerasspireaverbond
1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

Overgangsvorm DopheiverbondHoogveenmosverbond

0

Berken-Eikenbos
0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

Hoogveenmosverbond

-0.16

Ruigte Elzenbroekbos
1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

Verbond van Veenmos en
Snavelbies

-0.02

Mesotroof Elzenbroekbos
1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

Rompgemeenschap van
Pijpestrootje

0.13

Berkenbroekbos
0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

Rompgemeenschap van Wilde
gagel

-0.01

HG3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verbond van Struikhei en
Kruipbrem

4010

gemiddelde
0.06

NICHE vegetatietypen

0

0

0

1

0

0

1

0

0

Vochtig heischraal grasland

0.19

LG3

grondwaterstan (cm
mv - = boven maaiveld
+ = onder maaiveld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Droog heischraal grasland

7140_oli

Habitattype

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Open Corynephorus-Agrostisgrasland op landduinen

P015

Naam aangetroffen
vegetatietype

Peilbuis

Tabel 8: Voorspelling van vegetatietypen op basis van de waterstandsregime-eisen in de NICHE-tabel.
Voorspelling NICHE vegetatietypen: 0 = kan niet voorkomen, 1 = kan voorkomen. #N/A = geen meting. De blauw
gearceerde vlakken geven NICHE-vegetatietypen aan die verwant zijn aan de aangetroffen vegetatie bij de
peilbuis.
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6

Geologie en geohydrologie

Het studiegebied is gelegen op de zuidwestelijke rand van het Kempens Plateau. De oostelijke grens met het
Kempens Plateau is steil terwijl de westelijke grens zacht hellend verloopt (van 80 naar 50 meter over een
afstand van circa 3 kilometer). De bodem bestaat voornamelijk uit een heterogeen mengsel van keien, zand,
leem en kleilenzen (typisch voor de puinkegel van de Maas waaruit het Kempens Plateau ontstaan is), afgedekt
door zand dat plaatselijk verstoven is tot landduinen. Tussen de opeenvolgende beekvalleien (van noord naar
zuid de Zusterkloosterbeek, de Stiemerbeek, de Dorpsbeek en de Kaatsbeek) lijkt het landschap heuvelachtig te
zijn. Echter, de schijnbare ‘bergen’ zijn in werkelijkheid niet geërodeerde delen van het Kempens Plateau.
De Stiemer vormt de belangrijkste landschapsbepalende beekvallei van het gebied die Genk van noordoost naar
zuidwest doorkruist. Aan de voet van het Kempens plateau waaieren de beken bij gebrek aan verval breed uit,
waarbij het water door menselijk toedoen (viskweek) werd afgeleid in een stelsel van in elkaar overlopende
vijvers. Hierdoor ontstonden de vijvercomplexen van De Maten (Stiemerbeek), het Wik en Bokrijk-Borggraeve
(Zusterkloosterbeek).

6.1

Geologie

Het studiegebied “De Maten” is een beekdal met vijvers gelegen in de ruimere zone (omtrek regionaal
grondwatermodel) tussen Zusterkloosterbeek en de waterscheiding van het Maas- en Scheldebekken (Figuur
42). De geologische opbouw van de ondergrond kan worden afgeleid uit de Geologische Kaart van België,
Vlaams Gewest, bladen 25 (Hasselt) en 26 (Rekem). De geologische kaart voor de provincie Limburg is
weergegeven in Figuur 7. Detail van de geologie in en rond vijvercomplex “De Maten” is weergegeven in Figuur
8.
De oligocene en miocene zanden komen over het gehele studiegebied voor.

Formatie van Eigenbilzen [Eg]: kleihoudend glauconietzand met een dikte van ongeveer 20 m dat naar de
basis toe nog moeilijk te onderscheiden is van de onderliggende Klei van Boom (Fm Boom);

Formatie van Bolderberg (Lid Houthalen) [BbHo]: fijn glauconietzand met een uniforme dikte van ongeveer
10 m;

Formatie van Bolderberg (Lid van Genk) [BbGe]: fijn tot gemiddeld geel zand.
Ter hoogte van de noordoostelijke rand van het regionale modelgebied wordt de formatie van Diest aangetroffen
en ter hoogte van de zuidwestelijke rand treft men de formatie van Boom aan.
De zuidelijke vijverketen is hoofdzakelijk gelegen in de gele zanden van het Lid van Genk, behalve de meest
zuidelijke vijvers die gelegen zijn in de glauconietzanden van het Lid van Houthalen. De noordelijke vijverketen
strekt zich uit over de gele zanden van het Lid van Genk, de glauconietzanden van het Lid van Houthalen en de
kleihoudende glauconietzanden van de formatie van Eigenbilzen. Het zijn de vijvers “Lange waters” die
voorkomen ter hoogte van het Lid van Houthalen en de formatie van Eigenbilzen.
De kwartaire afzettingen in de valleien bestaan meestal uit gemiddeld zand, met soms een aanrijking van leem.
De kwartaire afzetting (maasgrind) van het Kempens terras, waarin de bovenloop van de Stiemer is gesitueerd,
heeft een dikte van ongeveer 10 à 15 m en komt slechts voor in de oostelijke helft van het bestudeerde gebied.
Ten oosten van de Stiemer wijzigt vooral de topografie maar ook de geologische opbouw verandert. Oostwaarts
van de Stiemer is de enige fysisch-hydrogeologische grens, de waterscheiding tussen het Maas en
Scheldebekken: deze waterscheiding verloopt grosso modo NW-ZO volgens de lijn Waterschei-Zutendaal.
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Figuur 7: Geologie van Limburg

Figuur 8: Geologie van het studiegebied
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6.2

Hydrogeologie

Over het ganse gebied is de (hydro)geologische opbouw eenvoudig: op de Boomse Klei rusten de zanden van
Bolderberg met daarboven het kwartair materiaal. Voor het vijversysteem is alleen de freatische waterlaag
belangrijk. Uitwisseling met de afgesloten aquifer onder de Boomse klei is niet relevant. De freatische laag is
ingesloten in de tertiaire zanden van de formaties van Eigenbilzen en Houthalen. In regel zijn de kwartaire
grinden niet watervoerend. De natuurlijke grondwaterstroming is naar het westen georiënteerd.
In het beschouwde gebied, het vijvercomplex “De Maten” en de ruimere omgeving tussen de Kloosterzusterbeek
en de waterscheidingslijn, behoort de freatische laag tot het grondwaterlichaam CSK_0200_GWL_1 van het
Centraal Kempens Systeem. De oostelijke grens van het studiegebied, de waterscheidingslijn tussen het Maasen Scheldebekken, is tevens de grens tussen Centraal Kempens grondwatersysteem en het Maassysteem.

Figuur 9: Geografische ligging van het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1 (bron: VMM, 2008)

Grondwaterlichaam CSK_0200_GWL_1
Het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1 is een freatisch grondwaterlichaam ten zuiden van het Complex van
de Kempen en ten westen van de waterscheiding met het Maassysteem (Figuur 9). Het grondwatersysteem
waarvan dit waterlichaam deel uit maakt, d.i. het Centraal Kempens Systeem en het grondwaterlichaam
CKS_0200_GWL_1 zijn in detail beschreven in het rapport ‘Grondwater in Vlaanderen: het Centraal Kempens
Systeem’ opgemaakt door VMM als onderdeel van een reeks van 6 rapporten over de grondwatersystemen in
Vlaanderen (VMM, 2008).
Geologische opbouw
Het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1 bestaat uit een opeenvolging van Mioceen tot Quartair zand,
afgewisseld met lokale kleilagen die tot het Kempens Aquifersysteem behoren en met de Quartaire Aquiferlagen.
De Quartaire Aquifersystemen zijn homogeen samengesteld en bestaan voornamelijk uit zand en zandige leem.
De Pliocene kleiige laag bestaat voornamelijk uit licht zandige en glauconiethoudende klei en scheidt de
Pleistocene en Pliocene Aquifer van het Mioceen Aquifersysteem. Deze twee laatste subeenheden bestaan
grotendeels uit kwartszanden of glauconiethoudende zanden met wisselende klei- en fossielinhoud.
Het grondwaterlichaam heeft een freatisch karakter. De grondwaterstroming in dit grondwaterlichaam is
gevarieerd: enerzijds richting Schelde (in het westelijk en oostelijk deel) en anderzijds zuidwaarts richting Nete (in
het centrale deel).
Grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1 wordt onderaan begrensd door de Boom Aquitard. Het maaiveld zorgt
voor de begrenzing aan de bovenkant van dit grondwaterlichaam, behalve in het noordelijk deel ter hoogte van
CKS_0220_GWL_1 waar de bovengrens samenvalt met de basis van het Complex van de Kempen. De
oostelijke en noordoostelijke grens wordt gevormd door de grens met Nederland en de waterscheidingslijn
tussen het Maas- en het Scheldebekken. De westgrens wordt gevormd door de Nederlandse grens, de grens
met verzilt grondwater dat tot het Kust- en Poldersysteem behoort en iets zuidelijker de grens van de Boom
Aquitard. De zuidgrens wordt bepaald door het dagzomen van de Boom Aquitard.
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Aquifereigenschappen
Het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1 heeft een dikte van 1 tot 433 meter. Het CKS_0200_GWL_1 is zeer
homogeen van samenstelling en bestaat voornamelijk uit zandige lagen van Tertiaire of Quartaire oorsprong. De
voeding van dit freatische grondwaterlichaam gebeurt vooral in de vorm van neerslag.
Bodemtextuur
De meeste bodems in het Centraal Kempens Systeem hebben zich ontwikkeld in Quartair eolisch materiaal. Dit
materiaal is voornamelijk zandig met een bijmenging van leem en klei. Naar het zuiden toe worden de bodems in
het Centraal Kempens Systeem rijker aan leem. Deze regio wordt gekenmerkt door zijn zandleemgronden (±
50% leem), wat de relatief lagere grondwatervoeding verklaart in vergelijking met de noordelijkere zandgronden.
In gebieden waar het Quartair materiaal ontbreekt, hebben bodems zich rechtstreeks in de oudere Tertiaire
ondergrond ontwikkeld. In het Centraal Kempens Systeem zijn deze Tertiaire afzettingen ook voornamelijk
zandig maar met een kleiige bijmenging.

6.3

Geo- en hydrochemie watervoerend pakket

Om o.a. aan de Kaderrichtlijn Water en het Decreet Integraal Waterbeleid te kunnen voldoen, wordt de kwaliteit
van het Vlaamse grondwater gemonitord door VMM. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de
grondwatermeetnetten in het beheer van de VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer. In het Centraal Kempens
Systeem zijn analysegegevens beschikbaar van 535 locaties met in totaal 1073 meetfilters. Deze meetfilters
liggen verspreid over het hele Centraal Kempens Systeem.
Algemene kwaliteitskenmerken (bron: VMM, 2008)
Het Centraal Kempens Systeem bestaat uit een dik pakket zanden met weinig kleilagen. Deze sedimenten zijn
weinig kalkhoudend waardoor het grondwater een lage basenrijkdom en alkaliniteit heef en een lage
geleidbaarheid. De bodem heeft wel een bufferend vermogen door de aanwezige organische stoffen en
hydroxiden. Eens de bodem gepasseerd, kunnen verontreinigingen relatief snel met behulp van infiltrerend water
naar diepere zones doorsijpelen. Het bufferend vermogen van de sedimenten van het grondwatersysteem voor
stoffen die met inzijging van water worden aangevoerd is dan ook laag. Hierdoor is dit systeem potentieel erg
gevoelig voor verontreinigingen. In het grondwater van het Centraal Kempens Systeem komen verhoogde
concentraties nutriënten voor: nitraat, nitriet, ammonium, fosfaat en kalium. Verder is het grondwater rijk aan ijzer
en de zware metalen arseen, cadmium, nikkel en zink. Ook worden er verhoogde pesticideconcentraties
aangetroffen.

Figuur 10: Ruimtelijke spreiding van de watertypen in het Centraal Kempens Systeem (op basis van metingen
van voorjaar 2006). Identieke kationen zijn met hetzelfde symbool aangeduid, identieke anionen met dezelfde
kleur. (bron: VMM, 2008).

Grondwatertype (bron: VMM, 2008)
Voor elk staal van de door VMM bemonsterde meetfilters in het Centraal Kempens Systeem is het
grondwatertype bepaald op basis van de dominante anion- en kationconcentraties (Figuur 10). Het dominante
grondwatertype voor het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1 is calciumbicarbonaat water (30%), op de voet
gevolgd door calciumsulfaat water (29%). In de bemonsterde meetfilters nabij het studiegebied “De Maten” is het
grondwatertype ingedeeld als calciumbicarbonaat water. In de ruimere omgeving komt ook calciumsulfaat water
voor.
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Bodem

Op de bodemkaart (Figuur 11) worden bodems weergegeven met de textuur zand, lemig zand en veen en
zanden zonder profielontwikkeling. De drainageklassen variëren van zeer vochtige bodems tot zeer droge
bodems. Veenbodems komen voor in de lage delen van de vallei waar geen vijvers liggen. Uit veldbezoeken en
de aanvullende bodeminventarisatie blijkt dat de toplaag van de veenbodems zeer sterk veraard zijn. Deze
bestaan uit fijn, zwart of zwartbruin organisch materiaal. De veraarde veenbodems zijn in de Maten zeer ijzerrijk.
Dit blijkt uit roestverschijnselen van geoxideerd ijzer dat door kwel is aangevoerd.
Op basis van bodemonderzoek van Kenis (1979) in 1978 kan het volgende worden toegevoegd. Ten oosten van
de Grote Huyskensweyer (vijver 18) en ten zuiden van Den Feekweyer, ten noorden van de Kleine Weyerken,
ten noorden van de Oleweyer en ten zuidoosten van de Schreyweyer zijn sterk hydromorfe humus-ijzerpodzolen
waarvan tussen 80 tot 125 cm-mv een sterk gereduceerde horizont begint. Soms is de humeuze bovengrond van
deze bodems afgeveend. Ook werden zeer sterk hydromorfe humuspodzolen met een zeer diffuse B-laag
benoemd ten oosten van de Grote Huyskensweyer en ten zuiden van de Schreyweyer. De bodems hebben een
venige bovenlaag op een vaalbruine humus-B en gaan op 40-80 cm over in een gereduceerde ondergrond. De
beschrijving van dit bodemtype duidt er op dat vroeger nattere omstandigheden heerste. Het afvenen van
eerstgenoemd bodemtype duidt daar ook op.
Kenis (1979) beschrijft tevens op basis van boringen het voorkomen van overstoven podzolen in de stuifduinen
rond de Grote Duivekuil. Mogelijk is het stuifzand afkomstig uit het deel ten noordwesten van de
Augustijnenvijvers waar gedeeltelijk afgestoven podzolenprofielen werden aangetroffen. Kenis (1979) vermoedt
ook dat stuifzand in de vijvers en moerassen zou zijn afgezet. In het zuiden van de Grote Huyskensweyer, in de
kleine Huyskensweyer en rond de Streep trof hij begraven podzolen aan met in de stuifzandlaag nieuwe
bodemvorming. De stuifzandlaag is meestal 50 tot 80 cm dik. De begraven podzolen kunnen bijdragen aan de
stagnatie van water in de bodem (regenwater in de hogere terreindelen en geïnfiltreerd oppervlaktewater in en
rond de vijvers). Tevens wordt door Kenis gemeld dat droogvallende vijvers een humushoudende A-laag hebben.
De A-laag heeft een al dan niet doorploegd profiel. Het ploegen vond in het verleden plaats in vijvers met geen of
weinig slib. Deze werden periodiek werden drooggelegd en tijdelijk als haverakker gebruikt (zie paragraaf 2.1.2).
Ook waren zandbodems in zulke vijvers aanwezig die humushoudend zijn. De zuurgraad van de A-laag in de
Grote Huyskensweyer en Grote Dillekensweyer zat in de range van 4.8 tot 6.4. In een elzenbroekbos trof Kenis
(1979) een veenlaag van 70 cm dikte aan op een laag van zand en grind. Het rapport van Kenis maakt geen
melding van herkenbare macroresten in het veen.
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8.1

Hydrologie
Patroon en regulatie oppervlaktewater

Terminologie vijverketen en vijvercascade
In De Maten kunnen ruimtelijk twee linten van vijvers worden onderscheiden. Deze worden aangeduid met de
begrippen zuidelijke keten en noordelijke keten. Deze terminologie wordt gebruikt voor topografische duiding
en is niet gerelateerd aan hoe de vijvers exact via waterlopen en overlopen met elkaar verbonden zijn. Ketens
van vijvers die achter elkaar doorstroomd worden met oppervlaktewater, worden aangeduid met het begrip
vijvercascade.
Waterlopen op regionale schaal (Figuur 11)
De Maten liggen in het stroomgebied van de Stiemer die afwatert op de Demer. Bovenstrooms van De Maten
voegen de zijbeken Dorpsbeek en Wiemersbeek zich bij de Stiemer. In het Stiemerstroomgebied bovenstrooms
van de Maten liggen ook enkele overstorten die bij hevige regenval water uit het rioolstelsel lozen. De Stiemer
loopt via een diepe genormaliseerde en rechtgetrokken loop langs de zuidoostzijde van het studiegebied naar
het zuidwesten en gaat via een duiker onder het Albertkanaal door. Ten noorden van De Maten stroomt de
Heiweyerbeek. Het bovenstroomse deel mondt uit in vijver 18. Ten noorden van vijver 18 is het bovenstroomse
deel van de beek via een sloot verbonden met het benedenstroomse deel. De hoogteligging van de beekbodem
en de slootbodem is echter dusdanig dat het bovenstroomse deel van de Heiweyerbeek dat uitmondt in vijver 18
niet het benedenstroomse deel van de Heiweyerbeek kan voeden. Daarmee heeft de Heiweyerbeek in feite twee
stroomtrajecten.
Halverwege de noordelijke vijverketen en aan de zuidzijde daarvan ligt de Miezerikbeek. Deze waterloop stroomt
aan de westzijde van De Maten samen met de Heiweyerbeek in een waterloop die langs het Albertkanaal naar
het westen stroomt.
De Schabeek ontspringt in een kwelgebied ten noorden van De Maten en het spoor. Vanaf het spoor tot aan de
Slagmolen loopt de Schabeek parallel met de Stiemer. Beide waterlopen zijn hier met een betonnen schot van
elkaar gescheiden. Onder het spoor stroomt de Schabeek door een betonnen buis in de duiker van de Stiemer.
Iets ten noorden van de Slagmolen buigt de Schabeek van de Stiemer af via een buis onder de Slagmolenweg
en vervolgt haar weg via een waterloop naar de Hommelesweyer (vijver 32). De Stiemer is gestuwd bij de
Slagmolen (net bovenstrooms van De Maten). Benedenstrooms (net ten zuiden van de waterzuivering) is in de
Stiemer een drempel aanwezig. De waterzuivering zorgt door lozing van effluent voor een flinke verhoging van
het Stiemerdebiet. Effluent kan niet De Maten instromen zo lang geen overstroming vanuit de Stiemer optreedt.
Bij extreme piekafvoeren kan de Stiemer benedenstrooms overlopen naar de dallaagte in het zuiden van de
zuidelijke vijverketen.

Foto 3: Het sluisje in de betonnen scheidingswand tussen Stiemer (rechter
loop) en de Schabeek (linker loop) bij de Slagmolen. De sluis staat open en
het Stiemer peil is hoog gestuwd ten behoeve van aanvoer van beekwater
naar De Maten. Links van de Schabeek ligt een buis (niet zichtbaar) die het
water naar De Maten aanvoert onder de weg door bij de Slagmolen.
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Ten zuiden van De Maten ligt het Albertkanaal dat in de jaren '30 van de vorige eeuw is aangelegd. Ter hoogte
van het stroomafwaarts gelegen uiteinde van de zuidelijke vijverketen ligt in dit kanaal een stuw met sluizen (sas
Diepenbeek). Het traject ten westen van de sas Diepenbeek heeft een peil van 39.80 m TAW en ten oosten
49.90 m TAW.
Aan- en afvoer van oppervlaktewater naar De Maten (Figuur 11 en Figuur 13)
De vijvers van De Maten ontvangen oppervlaktewater van de Stiemer, de Heiweyerbeek en de Schabeek.
De Schabeek voedt altijd de bovenstrooms gelegen vijver (vijver 32) van de zuidelijke vijverketen. Een deel van
het Stiemerwater kan ook naar de zuidelijke keten stromen. Dit betreft hetzelfde aanvoerpunt als de Schabeek.
Waar de Schabeek van de Stiemer afbuigt is namelijk in het betonnen schot tussen de Stiemer en Schabeek een
sluisje aanwezig (Foto 3). Als dit sluisje open staat kan er Stiemerwater naar de Schabeek stromen. Dit sluisje
wordt door Natuurpunt beheerd. Als het sluisje open staat, bestaat het aanvoerwater grotendeels uit water van
de Stiemer. De hoeveelheid Stiemerwater die hier toestroomt naar de zuidelijke keten, wordt dan buiten perioden
met piekafvoeren op de Stiemer bepaald door de stuwhoogte van de stuw in de Stiemer bij de Slagmolen. In
samenhang met het beheer van het sluisje regelt Natuurpunt ook de stuwhoogte. Bij behoefte aan veel instroom
van water wordt het peil ter plekke van de instroom naar een niveau van 53.40-53.45 m TAW opgestuwd. Bij een
lage aanvoer staat het peil op ca. 53.17 m TAW (zie Figuur 24). Verder zal bij hoge Stiemerpeilen tijdens
piekafvoeren ook veel Stiemerwater in de Schabeek kunnen stromen door overstroming van de betonnen
scheidingswand. Als het sluisje dicht is, voegt zich bij het water van de Schabeek ook water van de Stiemer als
gevolg van lekkages in de betonnen scheidingswand (zie paragraaf 8.5). Deze aanvoer van Stiemerwater is
geringer dan de aanvoer wanneer het sluisje openstaat. Bij een deel van de afvoerpieken wordt de stuw ook
tijdelijk laag gezet vlak voor tot vlak na de afvoerpiek. Dit kortstondig verlagen van het stuwpeil vindt ook plaats in
periode als de stuw hoog staat (zie Figuur 24). Dit wordt gedaan om instroom van slibrijk Stiemerwater naar De
Maten te beperken. Er treden echter ook afvoerpieken op in perioden met hoog stuwpeil zonder dat de stuw
tijdelijk verlaagd wordt.
Er is ook nog een klein kwelgebied dat via een waterloopje bovenstrooms in de zuidelijke keten vijver 35
voeding verzorgt.
Verder is er een aanvoerpunt via een waterloop ter hoogte van de waterzuivering dat geregeld kan worden
met een draaibare buis (Bijlage 3 nr. TO_72). De aanvoer voedt hier het benedenstroomse deel van de
Achterbeek.
De belangrijkste afvoer van de zuidelijke vijverketen bevindt zich in De Augustijnenvijver (vijver 3; Bijlage 3 nr.
TO_44). Deze watert af via een tap en waterloopje op het traject van de Stiemer parallel aan het Albertkanaal.
Daarnaast bevindt zich ook nog een afvoerpunt van een waterloop bij de waterzuivering (Bijlage 3 nr.
TO_71).
De hoofdaanvoer van de vijvers 18, 19, 21 en 37 in de noordelijke vijverketen is het bovenstroomse deel van de
Heiweyerbeek. Vijver 37 heeft via een monnik een afvoer naar de Heiweyerbeek. De aan- en afvoer van de
westelijke vijvers (Langewaters) van de noordelijke keten zijn in deze studie niet beeld gebracht. Het waterpeil
van deze vijvers wordt geregeld middels aan- en afvoeren met de Heiweyerbeek en Miezerikbeek.

Foto 4: Onder de waterkolk zit een tap/overloop die functioneert als een
overloop in een volle vijver. De L-vormige buis staat recht op met de opening
op het overloopniveau zodat het overschot aan water kan worden afgevoerd.
Bij het aflaten van van de vijver wordt de buis gekanteld. Rechts staat een
peillat.
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Stroming van oppervlaktewater binnen De Maten
De vijvers zijn via overlopen, tappen en kleine waterlopen met elkaar verbonden. Overlopen zijn min of meer
horizontale buizen in dijken ter hoogte van het vijverpeil; deze zorgen voor afvoer van water. De hoogteligging
van de buis bepaalt het vijverniveau. Meestal liggen deze overlopen in de dijken waarmee het vijverwater wordt
opgestuwd. Tappen zijn buizen in dijken die onder het vijverniveau liggen. Met een draaibaar opzetstuk kan de
tap dicht staan (opzetstuk steekt boven het vijverpeil) of open (opzetstuk is omlaag gezet onder het niveau van
de overloop). Tegenwoordig functioneren diverse tappen ook als overloop. Een L-vormig opzetstuk zorgt dan in
verticale positie voor het reguliere overloopniveau (Foto 4). In Figuur 13 is het onderscheid tussen overlopen,
tappen en de combinatie van overloop/tap weergegeven. Af en toe loopt ook water over een laag deel van een
dijk. Dit is in Figuur 13 weergegeven als dijkoverloop. Bijlage 3 bevat kaartuitsneden van de hydrografie in De
Maten waarin de verbindingen tussen de vijvers onderling en met waterlopen beter zichtbaar zijn. Hieronder
wordt het reguliere stromingspatroon van het oppervlaktewater in het vijversysteem van De Maten beschreven in
de situatie dat alle vijvers vol staan met water en geen enkele vijver is afgelaten. Bij het aflaten van vijvers door
tappen laag te zetten zal het water deels via andere routes stromen.
Stromingspatroon in zuidelijke keten
De zuidelijke vijverketen bestaat uit een complex netwerk van vijvercascades.

Bovenstrooms voeden vijver 32 en 35 het bovenstroomse deel van de Achterbeek.

De Achterbeek voedt via vijver 31 twee cascades. Een cascade bestaat uit de vijvers 30->34->29->27->24.
De andere betreft een cascade, vertrekkend van vijver 30 (via overloop aan de zuidoostzijde van deze
vijver) naar de vijvers 28->26->25. Vijver 25 heeft geen reguliere afvoer.

De cascade 30->34->29->27->24, heeft twee afvoeren. Een via vijver 22 naar het benedenstroomse deel
van de Achterbeek. De andere afvoer voedt vijver 17.

Vijver 22 voedt alleen bij sterke toevoer vijver 23 via een overloop. Vijver 23 voert normaal gesproken water
af naar de Achterbeek via een overloop.

Vijver 17 voedt op zijn beurt weer twee vijvers: 15 en 16.

Vijver 16 voedt ook weer twee vijvers: 14 en 33. Beide vijvers hebben elk een afvoer op waterlopen, die zich
samenvoegen tot een waterloop naar vijver 9.

Vijver 16 voedt via een kleine tussenliggende vijver vijver 14. Deze cascade watert af op een waterloop die
zich ter hoogte van vijver 38 bij een aftakking van de Achterbeek voegt en uiteindelijk uitmondt in vijver 2.

Vijver 17 wordt gevoed door zowel het bovenstroomse deel van de Achterbeek en vijver 24. Vijver 17 is ook
het begin van de langere vijvercascade 17->15->13->12->11->10. Deze mondt uit in een waterloop waarop
ook vijvercascade 16->14->9 afwatert. Alhoewel er een waterloop aanwezig is tussen vijver 10 en 8 voert
deze waterloop momenteel (2012-2013) geen water door. Vijver 8 wordt gevoed aan de noordzijde.

Vijver 8 voedt vijver 7 en vijver 39.

Vijver 7 heeft een afvoer via een tapoverloop op een waterloop naar vijver 2.

Vijver 39 voedt een waterloop die splitst in een waterloop naar vijver 2 en een waterloop naar het
belangrijkste afvoerpunt van de zuidelijke keten bij ST_03.

Vijver 2 ontvangt ook water van vijver 1 gedurende natte perioden. Vijver 1 wordt alleen door grondwater en
neerslag gevoed.

Vijver 2 voedt de Augustijnenvijver (nr. 3) die normaal gesproken afwatert op een waterloop naar de Stiemer
via de drempel bij ST_03.

Verder kan nog de cascade van vijvers 38->6 worden onderscheiden die gevoed wordt door twee
waterlopen: een waterloop die afsplitst van de Achterbeek en een waterloop die wordt gevoed door vijver 9
en 10.

Vijver 4->5 vormen nog aparte cascaden met aanvoer uit vijver 2 en afvoer via de drempel ST_03. De
toevoer van vijver 2 naar 4 begint als waterloopje dat zich even verderop diffuus verspreidt in een broekbos.
De toevoer naar vijver 4 kan daardoor gering zijn. Onduidelijk is of de aanvoer op dit moment functioneert
(eertijds gestoken overloop die een tijdlang niet is onderhouden).
De noordelijke vijverketen
Het bovenstroomse deel van de noordelijke keten bestaat uit één cascade met een doodlopende aftakking naar
een andere vijver. De hoofdroute van het water verloopt via het bovenstroomse deel van de Heiweyerbeek naar
de vijvercascade 18 die weer afwatert op de Achterbeek. Tevens zijn vijver 18 en 21 met elkaar verbonden
zonder dat vijver 21 een afvoer heeft. Vijvers 19->37 vormen een aparte cascade die gevoed wordt vanuit de de
bovenloop van de Heiweyerbeek dat via vijver 18 toestroomt. Vijver 37 op afwatert af op de Heiweyerbeek.
Verbinding zuidelijke keten met de noordelijke keten
De zuidelijke keten kan ook via het bovenstrooms deel van de Achterbeek en vijver 20 water afvoeren naar vijver
18 van de noordelijke keten. De wateraanvoer van vijver 20 wordt geregeld met een splitsing van de Achterbeek
ten noorden van vijver 20. Als de splitsing wordt opengezet stroomt het water deels verder via de Achterbeek en
deels via een aanvoergracht naar vijver 20 en ook naar vijver 18. Deze aanvoer blijft stromen zolang Natuurpunt
vijver 20 gevuld wil hebben (normaal van februari-juli/augustus). Wanneer vijver 20 niet gevuld hoeft te zijn, is de
splitsing dicht en stroomt het water in zijn geheel via de Achterbeek. Vijver 20 zal dan alleen water afvoeren naar
vijver 18 bij (hevige) regenval.
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Figuur 11: Ligging van waterlopen in en rond de Maten.
`

Figuur 12: Ligging van de vijvers in de Maten met hun nummering. De nummering van de vijvers is gebaseerd op
die van Natuurpunt en aangevuld voor een aantal vijvers zonder nummering.
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Tabel 9: Nummers en namen van vijvers in de Maten. De nummering van de vijvers is gebaseerd op die van
Natuurpunt.

nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

type
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver

Namen voor de studie
De Pastoor
Kleine Augustijnenvijver
Grote Augustijnenvijver
Kleine Augustijnenvijver 2
Kleine Augustijnenvijver 1
Den Doverik
Libotkoul
Grote Oleweyer
Schreyweyer
Kleine Oleweyer 1 (Het Diep)
Kleine Oleweyer 2 (Groarskes)
Kleine Oleweyer 3 (Grasdijkske)
Grote Dillikensweyer
Kleine Dillikensweyer
Grote Duivekuil
Stesseweyer
Kleine Duivekuil
Grote Huyskensweyer
Den Rockxweyer
De Streep
Kleine Huyskensweyer
Soorweyer
Volmolen
Den Schuitweyer
Den Hommelaar

nr
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
50
51
52
53

type
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
vijver
laagte
laagte
laagte
vijver

Namen voor de studie
Achter den Hommelaar
Sint-Jansweyer
De Drijtap
Middelste Schreursweyer
Bovenste Schreursweyer
Holeven
Hommelesweyer
Beekweyer
Peumansweyer
Neeseweyer
Maeneweyer
Peerdsdiefweyer

Platte Pier
Hemmekesweyer
De Heiweyer
De Kuil

Regulatie van de aanvoer van oppervlaktewater naar de Maten
De aanvoer van de zuidelijke vijverketen kan op de volgende manieren worden geregeld:

Aanvoer bovenstrooms naar vijver 32 met het sluisje in de betonnen scheidingswand tussen de Schabeek
en Stiemer. Als het sluisje open staat treedt naast voeding met Schabeekwater ook sterke voeding op vanuit
de Stiemer. Om een sterke aanvoer te garanderen wordt ook de stuw in de Stiemer hoog gezet door
schotbalken neer te laten. Dat levert een 15-20 cm hoger peil in de Stiemer op. Het sluisje wordt handmatig
door Natuurpunt beheerd. Normaal gesproken staat het sluisje open. Het sluisje wordt dichtgezet en de
stuw wordt laag gezet op momenten dat hevige regenval wordt verwacht. Dit om te voorkomen dat
Stiemerwater instroomt dat vervuild is met water uit bovenstrooms gelegen riooloverstorten. In 2011 en
2012 was het sluisje voor langere perioden dichtgezet. Dit had onder andere te maken met
kapwerkzaamheden in vijver 32.

De aanvoer benedenstrooms kan worden gereguleerd met een draaibare buis. Dit wordt gedaan door
Natuurpunt. De aanvoer kent geen regulier beheer. Wanneer de Oude Beek te weinig of geen water
ontvangt (zichtbaar aan brugje over fietspad bij waterzuiveringsstation) wordt verondersteld dat de buis op
locatie TO_72 verstopt zit of door de water/luchtdruk omhoog is komen staan. Natuurpunt maakt de buis
terug vrij en stampt ze terug naar beneden. Deze aanvoer is nodig om alle vijvers vanaf vijver 38 te
bedienen; vanuit TO_35 komt onvoldoende water om dit benedenstroomse gebied te bedienen.
De hoofdaanvoer vanuit de Heiweyerbeek naar de cascade 18->19/21->37 in de noordelijke vijverketen is niet
regelbaar. Natuurpunt kan middels regulatie van de aanvoer van water uit de Achterbeek naar vijver 20 zorgen
voor een extra aanvoer vanuit de zuidelijke keten (zie boven).
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Figuur 13: Ligging van waterlopen en vijvers in de Maten met de tappen en overlopen. In Bijlage 3 staan
detailuitsneden waarop ook de nummering van de tappen en overlopen is weergegeven.

Droogvalregime van vijvers
Het droogvalregime van vijvers heeft de afgelopen jaren deels een vast patroon gehad met als doel de
vispopulatie te onderdrukken. De Grote Dillikensweyer (vijver 13) is in de jaren 2008 t/m 2011 in van november
tot februari drooggelegd. De Streep is in de jaren 2008 t/m 2012 in van november tot februari drooggelegd. Grote
Augustijnenvijver en Kleine Augustijnenvijver zijn in 2010 en 2011 in augustus afgelaten en in het jaar erop in
februari gevuld. Daarnaast worden vijvers incidenteel drooggelegd, met als doel amfibische vegetatie met
Glaskroos en Naaldwaterbies te bevorderen. Deels houdt dat ook verband met herstelwerkzaamheden aan
dijken, tappen en overlopen. In 2009 zijn de Schuitweyer, Hommelaar en Achter den Hommelaar drooggelegd
(van november tot februari). In 2011 is dat gedaan voor het Holeven (december-februari), Hommelesweyer
(december-februari) en Bovenste Schreursweyer (in december). In 2012 zijn afgelaten: de Neesseweyer en de
vijvers 13,14,17 (in augustus), de Maeneweyer (in augustus) en de Peerdsdiefweyer en de Rockxweyer (beide in
oktober).
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Tabel 10: Regulatie van het sluisje tussen de Schabeek en Stiemer en de Stiemer aanvoer bij het
zuiveringsstation. Het beheer van het sluisje week vanwege onderhoudswerkzaamheden af van het reguliere
patroon. In de tabel zijn ook de momenten weergegeven waarop debieten zijn gemeten en stalen zijn genomen
van aan- en afvoeren (blauw).
datum

staalname

debietmeting

201102
201105
201108
201110
201111
20120326 ja
201203
20120420
20120425
201205
20120503
20120523
20120525
20120607
20120706
20120725
20120906
20120909
20120910
20121008

beheer sluisje Stiemer/ Schabeek
stand sluisje tussen stuwhoogte in
Stiemer/ Schabeek Stiemer bij
Slagmolen

sluisje dicht gezet
sluisje open gezet
sluisje eind augustus dicht gezet
sluisje halverwege oktober open gezet
sluisje halverwege november dicht gezet
dicht

?
toevoer was dichtgegooid nav herstel
Stiemerbeekwaterval

ja

hoog

toevoer opengemaakt

ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja

open
open
open
open

hoog
hoog
hoog
hoog
stuw in Stiemer verlaagd
sluisje dicht gezet

dicht

laag

20121104
201211??
20121122

ja

dicht

laag

20121209 ja
20130111
201302

ja
ja

toevoer verstopt met bladeren
toevoer opengemaakt omdat vijvers te weinig
water kregen
dicht
dicht

laag
doorvoer water Schabeek geblokkeerd door
verstopping van buis onder Slagmolenweg
verstopping van buis onder Slagmolenweg
open gespoten
sluisje open gezet

20130207
20130220
2013??
20130301

8.2

sluisje open gezet
stuw in Stiemer verlaagd
stuw in Stiemer verhoogd
sluisje verstopt na regenbui
verstopping sluisje open gemaakt

ja

20130304

beheer aanvoerpunt bij waterzuivering
beheer

hoog?
ja

open

toevoerbuis naar bovengekanteld
toevoerbuis naar benedengezet omdat vijvers
teweinig water kregen

hoog?

Patronen en dynamiek van gemeten oppervlaktewaterpeilen

De peillatten in de waterlopen zijn gemeten in de periode 13 april 2012 tot en met 16 juli 2013. Die in de vijvers
zijn opgenomen van 1 juli 2012 tot en met 1 augustus 2013. De metingen zijn digitaal beschikbaar in excelfiles.
In Bijlage 4 zijn statistieken van de vijverpeilen opgenomen. De peilmetingen van waterlopen en vijvers zijn
gebruikt bij het opstellen van het oppervlaktewater- en grondwatermodel.

8.3

Patronen en dynamiek van gemeten grondwaterpeilen

In De Maten staan 15 piëzometers die worden opgenomen (zie Figuur 28 voor ligging locaties). De buizen P003
t/m P006 zijn opgenomen van 27 november 2010 t/m 22 juli 2013; de overige buizen van 6 juni 2011 t/m 22 juli
2013. Grafieken van de gemeten waterstanden staan in bijlage Bijlage 19. De grondwaterstandsmetingen zijn
gebruikt voor analyse van het waterstandsregime in relatie tot de vegetatie (paragraaf 5.2) en voor de ijking van
het grondwatermodel.

8.4

Waterbalansen en verblijftijden van oppervlaktewater in de vijvers

Meetnet debiet in- en uitstroompunten
Op basis van terreinbezoeken en beschikbare informatie over het gebied (stand van zaken maart 2012) zijn 8
locaties geselecteerd voor uitvoering van stroomsnelheidsmetingen (zie voor ligging Figuur 14). De meetlocaties
zijn gekozen in overeenstemming met de belangrijkste inkomende en uitgaande waterstromen van het
vijvercomplex (zuidelijke en bovenstroomse deel van de noordelijke keten). De in- en uitkomende waterstromen
zijn beschreven in paragraaf 8.1. Tabel 11 geeft een overzicht van de meetlocaties.
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Tabel 11: Meetpunten voor in- en uitkomende waterlopen van het vijversysteem in De Maten.
Locatie
UA_01

Toelichting
aanvoer Schabeek in betonnen goot parallel met Stiemer, stroomt naar vijver
32

UA_03

afvoersloot van kwelgebied, gaat nu niet naar zuidelijke vijverketen, maar
loopt met duiker onder Schabeek door naar de Stiemer

UA_04
UA_06
UA_07
UA_14

Stiemer samenvoeging met Dorpsbeek
begin Achterbeek met aanvoer uit kwelgebied
aanvoer uit kwelgebied naar verlande vijver 35
bovenloop Heiweyerbeek net bovenstrooms van vijver 18

UA_33

deelafvoer zuidelijke keten naar waterloop die uitmondt in Stiemer,
meetlocatie op betonnen drempel

UA_34
UA_41

Heiweyerbeek bovenstrooms net ten zijden van N75
deelafvoer van zuidelijke vijverketen naar Stiemer

UA_65

Schabeek benedenstrooms van sluisje tussen Schabeek en Stiemer; meet
aanvoer vanuit Schabeek + toestroming vanuit Stiemer naar Schabeek

Figuur 14: Ligging van de meetlocaties voor stroomsnelheid.

De voeding van de bovenstroomse vijvers in de noordelijke vijverketen vindt plaats via het bovenstroomse deel
van de Heiweyerbeek. Op die waterloop zijn twee meetlocaties: ter hoogte van de instroom in de Grote
Huyskensweyer (vijver 18, locatie UA_14) en verder stroomopwaarts even ten zuiden van de N75 (UA_34). De
voeding van de zuidelijke vijverketen verloopt via verschillende waterlopen: Schabeek, Stiemer en een
brongebied. De Stiemer en Schabeek hebben instroom aan de bovenstroomse zijde van de zuidelijke keten (bij
de Slagmolen). Het brongebied voert ook water aan naar de bovenstroomse zijde. Bij aanvang van de metingen
werd op basis van de beschikbare informatie aangenomen dat water van de Stiemer enkel de zuidelijke
vijverketen binnenkomt aan de bovenstroomse zijde bij een hoge waterstand waarbij de Stiemer overloopt in de
Schabeek. Tijdens de terreinbezoeken en de metingen bleek echter dat een sluisje tussen de Schabeek en de
Stiemer regelmatig voor lange periode open staat waardoor water van de Stiemer via de Schabeek bijdraagt tot
de voeding van de vijvers. Om de bijdrage van de Stiemer in de waterbalans te bepalen is daarom vanaf juli 2012
de stroomsnelheid gemeten op een extra locatie stroomafwaarts van het sluisje op de Schabeek (meetpunt
UA_65). Deze locatie meet de toestroom van water uit het stroomgebied van de Schabeek en het Stiemerwater
dat via het sluisje toestroomt. Helaas was bij het opstellen van het meetplan niet duidelijk dat de zuidelijke keten
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ook benedenstrooms een instroom heeft van Stiemerwater. Deze aanvoer voedt enkele van de benedenstrooms
gelegen vijvers van deze keten (zie paragraaf 8.1). Van deze aanvoer zijn geen debietmetingen.
De stroomsnelheid wordt gemeten op verschillende punten over de breedte en diepte van de dwarse sectie.
Tegelijk wordt ook de natte dwarse sectie opgemeten zodat op basis van de stroomsnelheden het debiet
berekend kan worden. Voor de waterlopen Schabeek, Stiemer en Heiweyerbeek zijn als voorbeeld de gemeten
stroomsnelheidsprofielen en dwarse secties van juli 2012 weergegeven in Figuur 15, Figuur 16 en Figuur 17. De
gemiddelde stroomsnelheid is voor diverse diepten weergegeven in de figuren.

Figuur 15: Stroomsnelheden (m/s) en dwarse sectie van de Stiemer (meetpunt 4) gemeten op 06/07/2012.

Figuur 16: Stroomsnelheden (m/s) en dwarse sectie van de Heiweyerbeek (meetpunt 14) gemeten 25/07/2012.
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Figuur 17: Stroomsnelheden (m/s) en dwarse sectie van de Achterbeek (meetpunt 1) gemeten op 25/07/2012.

Resultaten debieten
Tabel 12 geeft het debiet van de verschillende waterlopen. Tussen april 2012 en maart 2013 werden de
stroomsnelheidsprofielen 10 maal opgemeten. Vergelijking van de debieten met de neerslaggegevens van de
meest nabij gelegen VMM pluviometer (Houthalen) toont dat in de zomer het debiet toeneemt in functie van de
gevallen neerslag, voornamelijk in de Stiemer en in de Heiweyerbeek. In de winter is de relatie met neerslag
minder duidelijk (Tabel 12 en Tabel 13). Uit de metingen blijkt dat het debiet van de Stiemer aanzienlijk kan
3
variëren (0.127 – 0.302 m /s). Opmerkelijk is ook dat de Heiweyerbeek ter hoogte van de Grote HuyskensWeyer
(vijver 18; meetpunt UA_14) periodes van verhoogd debiet kent, terwijl er stroomopwaarts (ten zuiden van N75;
meetpunt UA_34) geen duidelijke verhoging is van het debiet. Waarschijnlijk is dit toe te wijzen aan
regenwaterafvoer van de woonwijk gelegen ten zuiden van N75 en ten noorden van De Maten. Het
aanvoerdebiet van de Heiweyerbeek naar de noordelijke vijverketen (meetpunt UA_14) varieert van 0.0035 m3/s
3
tot 0.0194 m /s.

Tabel 12: Gemeten debiet van de oppervlaktewateren.
3

DEBIET (m /s)
Heiweyerbeek
Heiweyerbeek
ten zuiden
opwaarts
van N75
Huyskensweyer
(UA_34)
(UA_14)
UA_34
UA_14

Meetpunt ID

Stiemer
zonder
Dorpsbeek
(UA_04)
UA_04

kwelgebied
via duiker
naar Stiemer
(UA_03)
UA_03

18/04/2012

0.16039

0.00032

0.00685

07/06/2012

0.22331

0.00075

06/07/2012

0.14269

25/07/2012

0.19759

06/09/2012

Schabeek
(UA_01)

Brongebied
Achterbeek
(UA_41)

UA_01

UA_6+UA_7

0.00841

0.00120

0.00139

0.00482

0.01838

0.00622

0.00124

0.00008

0.00338

0.00447

0.00343

0.00042

0.00039

0.00452

0.00698

0.01029

0.00005

0.18247

0.00204

0.00228

0.00353

0.00785

0.00035

08/10/2012

0.14462

0.00158

0.00508

0.01172

0.00436

0.00128

04/11/2012

0.27813

0.00077

0.00247

0.00980

0.00557

0.00099

09/12/2012

0.22852

0.00006

0.00792

0.01937

0.00361

0.00159

11/01/2013

0.30175

0.00045

0.00480

0.01823

0.00401

0.00176

05/03/2013

0.12648

0.00002

0.01540

0.01852

0.00161

0.00058
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Tabel 13: Neerslag tijdens de dag en de week voorgaand aan de debietmeting, gebaseerd op gegevens van de
VMM pluviometer te Houthalen (www.hydronet.be)
Totale Neerslag (mm)

Datum
debietmeting

voorgaande dag

voorgaande week

20/04/2012
07/06/2012
06/07/2012
25/07/2012
06/09/2012
08/10/1012
04/11/2012
9/12/20102
11/01/2013
05/03/2013

1.52
14.37
0
0
0
0.00
3.17
0.00
0.00
0.00

6.53
38.76
1.35
9.77
2.8
51.33
13.91
26.17
6.47
0.03

Tabel 14 geeft het instromende en uitstromend debiet van de zuidelijke vijverketen opgesplitst per aandeel van
de verschillende waterlopen. Van de noordelijke vijverketen is enkel de instroom vanuit de Heiweyer opgemeten.
De betreffende debietwaarden zijn weergegeven in Tabel 12. Uitstroom van de noordelijke vijverketen is niet
bemeten. Ook de connectie tussen de zuidelijke en noordelijke vijverketen (ter hoogte van vijver 20, De Streep)
is niet bemeten. In onderstaande bespreking en analyse van de resultaten wordt abstractie gemaakt van deze
verbinding.
Bij Tabel 12 dient opgemerkt te worden dat het aandeel van de Stiemer in de aanvoer bij de Slagmolen pas
vanaf juli 2012 gemeten werd (zie hoger). Verder werd enkel de instroom aan het begin van de vijverketens
opgemeten. Er is nog een bijkomende instroom mogelijk vanuit de Stiemer naar het stroomafwaartse deel van de
Achterbeek, maar dit punt werd niet bemeten. Deze bijkomende instroom brengt gedeeltelijk water naar vijver 42
en vijver 38 (en de daaropvolgende vijvers), maar een aanzienlijke deelstroom komt uit in een short-cut ter
hoogte van de RWZI (meetpunt UA_41). Dat blijkt o.a. uit de aanzienlijke toename van de uitstroom ter hoogte
van meetpunt UA_41 in december 2012 na het terug vrijmaken van deze aanvoerbuis die verstopt was.
Het procentuele aandeel van de verschillende waterlopen en uitstroompunten is ook weergegeven in Tabel 14.
De bijdrage van de Stiemer varieert al naar gelang de stand van het sluisje tussen Schabeek en Stiemer (open of
dicht) en de stand van de stuw in Stiemer bij de Slagmolen. Het sluisje ligt iets bovenstrooms van de stuw. De
stuwstand kan aangepast worden om de aanvoer van water uit de Stiemer naar de zuidelijke vijverketen te
regelen. Een hogere stuwstand geeft een sterkere aanvoer van Stiemerwater (zie paragraaf 8.1). Het afsluiten
van de bijdrage vanuit de Stiemer (sluisje dicht) leidt tot ongeveer een halvering van het totale instromend debiet
en wijzigt ook het aandeel van de verschillende waterlopen. Bij een open stand van het sluisje heeft de Stiemer
een aandeel van 76% tot 96% in de bovenstroomse aanvoer naar de zuidelijke vijverketen. Het aandeel van de
Schabeek varieert dan van 3% tot 23%. Bij gesloten stand van het sluisje neemt het aandeel van de Stiemer
drastisch af maar blijft wel een bijdrage (tot 36%) doordat het sluisje niet volledig afdicht en doordat bij hoge
waterstand in de Stiemer water over de betonnen scheidingswand tussen de Schabeek en Stiemer stroomt. Bij
gesloten stand van het sluisje neemt het aandeel van de Schabeek toe tot 81%. Het brongebied van de
Achterbeek heeft bij gesloten stand van het sluisje een bijdrage van 14% tot 26% in de bovenstroomse aanvoer
naar de zuidelijke vijverketen. Wanneer het sluisje open staat is het aandeel van het brongebied van de
Achterbeek zeer beperkt (maximaal 1%).
Het relatieve aandeel van de beide uitstroompunten varieert gedurende het jaar. Tot in november 2012 had het
uitstroompunt van de zuidelijke keten ter hoogte van het kanaal het grootste aandeel (86% tot 99%) in de afvoer
van oppervlaktewater uit het vijvercomplex, maar vanaf december 2012 werd een groter aandeel opgemeten bij
de uitstroom ter hoogte van de RWZI. Dat blijkt het gevolg te zijn van het terug vrijmaken van een bijkomend
instroompunt net stroomopwaarts van de RWZI waarbij water van de Stiemer in het afwaartse traject van de
Achterbeek terechtkomt. Extra instroom op die locatie zorgt voor een grotere uitstroom ter hoogte van de RWZI.
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Tabel 14: Berekening van de instroom naar en uitstroom van de vijverketens op basis van gemeten
oppervlaktewaterdebiet. Waarden worden zowel in debieten weergegeven als in procentueel aandeel van een
waterloop in de aan- of afvoer. Betekenis ?: kan niet berekend worden.
Zuidelijke vijverketen
INSTROOM begin vijverketen
brongebied
Schabeek
Stiemer
Achterbeek
(UA_65 – UA_1)*

(UA_1)
3

%

3

m /s

%

UITSTROOM
som

(UA_6 + UA_7)
3

m /s

%

aan RWZI

aan kanaal

(UA_41)
3

m /s

3

m /s

som

(UA_33)

%

3

m /s

%

datum

m /s

18/04/2012

0.0012

?

0.0014

0.0017

8%

0.0203

92%

0.0220

07/06/2012

0.0062

?

0.0012

0.0000

0%

0.0199

100%

0.0199

06/07/2012

0.0034

7%

0.0427

92%

0.0004

1%

0.0465

0.0003

1%

0.0345

99%

0.0348

25/07/2012

0.0103

23%

0.0335

76%

0.0001

0%

0.0438

0.0044

9%

0.0455

91%

0.0500

06/09/2012

0.0079

21%

0.0283

78%

0.0004

1%

0.0365

0.0030

14%

0.0183

86%

0.0212

08/10/2012

0.0044

77%

0.0000

0%

0.0013

23%

0.0056

0.0100

15%

0.0563

85%

0.0663

04/11/2012

0.0056

81%

0.0003

5%

0.0010

14%

0.0069

0.0018

9%

0.0187

91%

0.0206

09/12/2012

0.0036

44%

0.0029

36%

0.0016

20%

0.0081

0.0279

77%

0.0085

23%

0.0363

11/01/2013

0.0040

59%

0.0011

15%

0.0018

26%

0.0068

0.0121

72%

0.0046

28%

0.0168

05/03/2013

0.0016

3%

0.0495

96%

0.0006

1%

0.0516

0.0050

77%

0.0015

23%

0.0064

* Bij open staan van het sluisje tussen meetpunt 1 en 4 is er instroom van water van Schabeek en Stiemer naar de vijverketen. Vanaf juli 2012
daarom dit extra meetpunt. Het gemeten debiet op meetpunt 65 is afkomstig van de Schabeek en gedeeltelijk van de Stiemer (bij open sluisje) In
de tabel is het aandeel van de Schabeek (meetpunt 1) in mindering gebracht. Groen gemarkeerde cellen geven het debiet ter hoogte van UA_65
bij een open stand van het sluisje. Rood gemarkeerde cellen geven het debiet ter hoogte van UA_65 bij een gesloten stand van het sluisje.

Resultaten verblijftijden
Het aan- en afvoerdebiet (instroom en uitstroom) van de vijverketens bepalen mede het doorstroomdebiet en de
verblijftijd van oppervlaktewater in de vijvers. De verblijftijd is omgekeerd evenredig met het doorstroomdebiet.
Voor beide vijverketens (noordelijk en zuidelijk) is in Figuur 18 de verblijftijd weergegeven in functie van het
doorstroomdebiet en dit voor gemeten debiet range per vijverketen. De verblijftijd is daarbij berekend uitgaande
van het gemiddeld volume van de vijvers in de betreffende keten (gebaseerd op gemiddelde waterstand).
Uit de grafieken blijkt dat de verblijftijd in de vijvers afhankelijk van het doorstroomdebiet kan variëren van enkele
weken tot een tiental maanden.

Figuur 18: Verblijftijd van oppervlaktewater in de zuidelijke (links) en noordelijke (rechts) vijverketen als functie
van de de range van gemeten doorstroomdebieten per vijversysteem.

8.5

Aanvoerdebieten Stiemer, kwelgebieden Stiemer en Schabeek

Inleiding
Een vraag ten aanzien van de aanvoer van beekwater naar De Maten is of de Schabeek en kwelgebieden langs
de Stiemer een betere kwaliteit water kunnen leveren dan de Stiemer die nu voor een belangrijk deel de instroom
bij de Slagmolen voedt. Voor deze vraag is ook van belang om te weten wat de aanvoerdebieten zijn van
bovenstroomse kwelgebieden langs De Stiemer. Tijdens de debietmetingen van 2013 is in de Schabeek bij de
Slagmolen gemeten (meetpunt UA_01). Het debiet wordt hier beïnvloed door lekkages tussen de betonnen muur
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tussen de Schabeek en de Stiemer en kan daarom beter bovenstrooms van het traject met de scheidingswand
worden gemeten. Om deze redenen zijn op 8 januari, 10 februari en 18 maart 2014 aanvullende debietmetingen
uitgevoerd. Tabel 15 geeft een omschrijving van deze punten en Figuur 19 laat de ligging zien. In het bijschrift
van de figuur wordt de ligging van meetlocaties nader toegelicht.
Tabel 15: Meetpunten voor debieten van de Schabeek, Stiemer en de afvoer van kwelgebieden die de Stiemer
voeden.
Code
UA_81
UA_82
UA_83
UA_84
UA_85
UA_01
UA_04

Omschrijving
Schabeek, net bovenstrooms van spoordijk
Schabeek vlak achter duiker bij Jaarbeursplein
afvoer kwelgebied op Stiemer bij sportvelden
afvoer kwelgebied op Stiemer bij sportvelden
afvoer ander kwelgebied Stiemer
bovenstrooms
Schabeek vlak voor sluisje in betonnen
scheidingswand tussen Stiemer en Schabeek
Stiemer voor sluisje in betonnen
scheidingswand tussen Stiemer en Schabeek

Resultaten debietmetingen
In Tabel 16 staan de resultaten van de debietmetingen van zowel de afzonderlijke meetdagen als het
gemiddelde daarvan. Tevens zijn voor de kwelgebieden kwelfluxen berekend. Hiervoor is de begrenzing van de
kwelgebieden bepaald op basis van veldwaarneming, de topografische kaart en luchtfoto’s. Vervolgens zijn de
kwelfluxen berekend op basis van gemeten debiet en oppervlakte van de kwelgebieden.
De Stiemer heeft op meetpunt UA_04 op de drie meetmomenten een debiet dat in dezelfde ordegrootte ligt als
die van de metingen in winter van 2012/2013. De meetwaarde van 2 februari 2014 is de hoogste van alle
metingen in de periode 2012-2014.
3

De kwelgebieden hebben debieten in de range van 0.002 tot 0.011 m /s. Voor de drie meetmomenten vertoont
het debiet nauwelijks tot geen variatie. Het aandeel van het totale debiet van het kwelgebieden bedraagt tussen
de 5 tot 11 % van het debiet van de Stiemer bij meetpunt UA_04. Om een idee te geven hoe het debiet van de
kwelgebieden zich verhoudt tot de toevoer van oppervlaktewater naar de Maten kan een vergelijking worden
gemaakt met de wateraanvoer die in 2012-2013 is gemeten (zie Tabel 14). De totale aanvoer naar De Maten
3
varieerde toen tussen 0.0056 en 0.0516 m /s. De totale flux uit de kwelgebieden bedraagt gemiddeld 0.0209
3
m /s. Bij een laag aanvoerdebiet naar De Maten kunnen de kwelgebieden gemakkelijk de Maten voeden. Bij een
hoog aanvoerdebiet is dat niet het geval. Daarbij zijn twee kanttekeningen te plaatsen. Bij een hoog
aanvoerdebiet naar de Maten wordt meer water naar de vijvers aangevoerd dan nodig is voor het handhaven van
hoge vijverpeilen. De afvoer oppervlaktewater van uit De maten is dan ook ca. even groot als de aanvoer (zie
Tabel 14). Het gemeten debiet van de kwelgebieden kan daarom gemakkelijk voorzien in de aanvoerbehoefte
van De Maten. Een tweede kanttekening is dat het debiet van de kwelgebieden alleen in de winter is gemeten.
Het debiet zou dan hoger kunnen zijn dan in de zomer en het najaar. De kwelgebieden liggen echter in een
daltraject van de Stiemer dat diep is ingesneden in de plateaurand. Het dal is daardoor een diepe drain in het
grondwatersysteem van het Kempens Plateau. De kwelgebieden zullen dus ook in de zomer een hoog debiet
hebben.
De kwelflux, uitgedrukt als mm/d is absoluut gezien hoog (21-67 mm/d) en verschilt een factor 2 tot 3 tussen de
kwelgebieden. De kleine kwelgebieden aan de zuidoostzijde van de Stiemer hebben een hogere flux dan de
grotere kwelgebieden aan de noordwestzijde. De grote kwelgebieden hebben wel een groter afvoerdebiet naar
de Stiemer.
Het debiet van de Schabeek is op drie punten gemeten. Locatie UA_82 en UA_81 liggen bovenstrooms van het
traject waarin de Schabeek vlak langs de Stiemer ligt en gescheiden wordt door een lekkende betonnen muur.
Meetpunt UA_01 ligt aan het einde van dit traject, net bovenstrooms van de inlaat naar De Maten. De debieten
van de drie meetpunten hebben dezelfde ordegrootte en zijn zeer gering vergeleken met het debiet van de
Stiemer en het gezamenlijke debiet van de bemeten kwelgebieden. Tussen de meetpunten UA_82 en UA_81
neemt het debiet van de Schabeek toe. Het Schabeek-traject tussen de meetpunten UA_81 en UA_01 verliest op
8 januari en 10 februari een aanzienlijke hoeveelheid water aan de Stiemer door de lekkende scheidingswand.
Op 18 maart neemt het debiet tussen beide meetpunten juist iets toe. De opslag van verlies naar toevoer is een
gevolg van het verhogen van de stuw in de Stiemer bij de Slagmolen op 20 februari. Geconcludeerd kan worden
dat in het traject met de scheidingswand gemakkelijk uitwisseling van oppervlaktewater kan optreden tussen de
Stiemer en Schabeek. Deze uitwisseling is afhankelijk van het stuwniveau in de Stiemer.

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

57

Figuur 19: Ligging van de debietmeetpunten voor waterlopen en afvoeren van kwelgebieden die in 2014 zijn
gemeten. Bovenste kaart geeft een overzicht. De kaarten daaronder zijn uitsneden van de meetpunten
bovenstrooms van de Slagmolen (links) en van de kwelgebieden van de Stiemer (rechts). Voor de meetpunten bij
de slagmolen geldt: UA_01 betreft de Schabeek vlak voordat deze de aanvoerbuis naar De Maten instroomt,
UA_04 betreft een meetpunt in de Stiemer net bovenstrooms van het sluisje in de betonnen scheidingswand
tussen Stiemer en Schabeek. De betonnen scheidingswand bevindt zich in het traject tussen locatie UA_81 en
iets benedenstrooms van locatie UA_01. In het bovenstrooms daltraject van de Stiemer bij de sportvelden zijn
vier kwelgebieden onderscheiden met elk een eigen afvoer naar de Stiemer. De afvoer van elk kwelgebied stort
via een betonnen goot in de Stiemer.
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Tabel 16: Debieten van de Schabeek, Stiemer en kwelgebieden langs de Stiemer. De tabel geeft tevens
berekende kwelfluxen van de kwelgebieden berekend op basis van de gemeten debieten en de oppervlakte van
het kwelgebied.
Datum

Variabele

2014/01/08
2014/02/10
2014/03/18
gemiddelde
gemiddelde

debiet (m3/s)
debiet (m3/s)
debiet (m3/s)
debiet (m3/s)
debiet (m3/j)
oppervlakte
kwelgebied (m2)

2014/01/08
2014/02/10
2014/03/18
gemiddelde

kwelflux (mm/d)
kwelflux (mm/d)
kwelflux (mm/d)
kwelflux (mm/d)

Datum

2014/01/08
2014/02/10
2014/03/18
gemiddelde
gemiddelde

Variabele

debiet (m3/s)
debiet (m3/s)
debiet (m3/s)
debiet (m3/s)
debiet (m3/j)

Stiemer
uitstroom uitstroom uitstroom uitstroom uitstroom
zonder
kwelgebied kwelgebied kwelgebied kwelgebied bemeten
Dorpsbeek
aan
aan linker
aan
aan linker
kwelrechter
oever
rechter
oever
gebieden
oever
Stiemer
oever
Stiemer
langs
Stiemer
Stiemer
Stiemer
UA_04
UA_83
UA_84
UA_85
UA_86
UA_83 t/m
UA_86
0.2139
0.0079
0.0026
0.0102
0.0027
0.0235
0.3917
0.0078
0.0020
0.0110
0.0209
0.2084
0.0072
0.0024
0.0087
0.0183
0.2713
0.0077
0.0023
0.0100
0.0027
0.0209
8556448
241442
73920
314907
84084
658298
31578
3040
28575
3771
21.7
21.4
19.7
20.9

74.9
57.6
67.4
66.6

30.9
33.3
26.3
30.2

Schabeek

Schabeek
spoor

Schabeek
Jaarbeurslaan

UA_01

UA_81

UA_82

0.0047
0.0038
0.0077
0.0054
170596

0.0074
0.0073
0.0062
0.0070
219364

0.0068
0.0047
0.0054
0.0057
178706

verschil
Schabeek
in
betonnen
goot
UA_81 ->
UA_01
-0.0027
-0.0034
0.0015
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9
9.1

Waterdiepte en slibdikten in de vijvers
Aanpak

Slibdikten en waterdiepten werden met een slibdiktemeter gemeten in het voorjaar en najaar van 2012. Een klein
deel van de vijvers werd in het najaar gemeten omwille van de storingsgevoeligheid van broedende
moerasvogels (Roerdomp en Woudaapje). Met een schuifbare plaat en stang werd de slibdikte af te lezen. Met
dit instrument kan de bovenkant van de sliblaag worden vastgesteld (schuifplaat) en de overgang van zachte
naar harde bodem (prikstok). Tevens kan het waterniveau op de stang worden afgelezen. Het meten gebeurde in
de diepere delen van de vijvers met een bootje. Ondiepe en verlande delen werden belopen. Verlandingen in
dieper water werden niet opgenomen vanwege de zeer slechte begaanbaarheid.
Voor de slibmetingen werd per vijver een grid van meetpunten uitgezet. Er werd uitgegaan van 1 meting elke 20
m. Minimaal werden steeds 10 punten per vijver opgenomen, met 5 punten in het diepste deel en de overige
verspreid over de kwartieren van de vijver. De meetpunten werden vastgelegd met RTK-GPS voor de
geografische ligging en de TAW-hoogte. De waterdiepte van de meetpunten is omgerekend naar de waterstand
op het moment van de hoogst gemeten waterstand in de vijvers (peillatdata). Omdat de waterdiepte van de
vijvers met uitzondering van tijdelijke aflaten weinig fluctueert, geven deze metingen een goede indruk van de
waterdiepte door het jaar heen.
Met de gebruikte methode kon geen onderscheid worden gemaakt naar de herkomst van het materiaal dat de
zachte bodemlaag heeft gevormd. In dit rapport wordt dit zachte materiaal verder aangeduid als 'slib'. Het zachte
sediment kan bestaan uit fijne deeltjes die in de waterkolom zijn afgezonken, uit een drijvende of afgezonken
kragge van verlandingsvegetatie, uit detritus dat uit de drijvende kragge in de waterlaag naar beneden is
gezonken en ook uit veen dat in de situatie voordat de vijver bestond in een terrestrische situatie is afgezet. De
aanwezigheid van oud veen kan niet worden uitgesloten omdat in De Maten voor de ontginning door de mens
veen is gevormd (zie paragraaf 3.1). Ook is het mogelijk dat het oude veen in de vijvers sterk is afgebroken tot
fijne deeltjes en is vermengd met jonger sediment. Slibdeeltjes zijn deels aangevoerd met het instromende
beekwater en deels afkomstig uit organisch materiaal dat in de vijvers zelf is gevormd (o.a. algen, waterplanten,
e
maaisel van moerasvegetatie). In de 20 eeuw werden veel vijvers gedurende enkele decennia regelmatig
gemaaid ten behoeve van de karperteelt. Het maaisel bleef daarbij achter (zie paragraaf 3.2). Tijdens de
mijnbouwperiode van Genk heeft de Stiemer aanzienlijke hoeveelheden mineraal slib aangevoerd door lozingen
van mijn- en proceswater.

Figuur 20: Waterdiepte van de vijverbodems op basis van de slibmetingen en hoogst gemeten vijverpeil.
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9.2

Resultaten

In Figuur 20 wordt de waterdiepte van de vijvers weergegeven. De meeste vijvers zijn voor een groot deel dieper
dan 30 cm en grote vijverdelen zijn meer dan 70 cm diep. De maximum waterdiepte bedraagt 220 cm. Ondiep
water (<30 cm) komt weinig voor en is vaak beperkt tot de oeverzones en het westelijke deel van de Grote
Augustijnenvijver (3). De Neeseweyer (35) is voor een groot deel ondiep.
In Figuur 21 is de slibdikte van vijvers weergegeven. Over het algemeen hebben de meeste vijvers een dikke
sliblaag. Een groot deel van de onderwaterbodems heeft een sliblaag van 10 tot 60 cm dikte. In veel vijvers
komen ook dikkere sliblagen voor (tot een dikte van 190 cm). In sommige vijvers nemen verlandingsvegetaties
van Riet en Lisdodde een groot deel in; hier is een laag met sterk organisch materiaal gevormd.
De volgende patronen zijn zichtbaar in slibdikte:

De meeste bovenstroomse vijvers van de zuidelijke keten (29, 30, 31, 32) hebben een dikke sliblaag. Dit kan
te maken hebben met de instroom van veel Stiemerwater in vijver 32. Met piekafvoeren voert de Stiemer
veel slib aan.

Al hoewel vijver 32 (Hommelesweyer) in 1982 is uitgebaggerd vanwege het vele mijnslib dat hier was
geaccumuleerd (mondelinge mededeling J. Luys), heeft deze vijver nog een relatief dikke sliblaag.

Vijver 35 (Neeseweyer), die ook bovenstrooms in de zuidelijke keten, ligt heeft in tegenstelling tot de eerder
genoemde vijvers een relatief dunne sliblaag. Reden hiervoor is dat deze vijver alleen gevoed wordt door
een klein bronbeekje en niet door de Stiemer.

Vijver 13 (Grote Dillekensweyer, zuidelijke keten) en vijver 20 (De Streep, verbinding tussen de zuidelijke en
noordelijke keten) hebben een dunne sliblaag. Veelal is binnen de vijvers een gradiënt in slibdikte aanwezig:
dun aan de noordoostzijde (de staart) en dik aan de zuidwestzijde (dijkzijde). Dit patroon hangt samen met
het reliëf. Omdat de vijvers zijn ontstaan door afdamming aan de zuidwestzijde - stroomafwaarts in het dal zijn ze aan de zuidwestzijde het diepst. Hier heeft zich daarom het meeste slib kunnen ophopen.
Windwerking zal door het overheersen van westelijke wind ook kunnen bijdragen aan sterkere slibophoping
aan de westzijde.

Grote vijvers als de Grote Huyskensweyer (18) en de Grote Augustijnenvijver (3) hebben een uitgesproken
gradiënt in slibdikte.

Figuur 21: Slibdikte van de vijverbodems op basis van de slibmetingen en waterpeilmetingen.

Tabel 17 geeft statistieken over slibdikte en slibvolume. Voor een beperkt aantal vijvers (25, 26, 33, 36) wordt het
slibvolume sterk onderschat omdat ze voor een groot deel bestaan uit verlandingen van grote helofyten (meestal
3
Riet) die niet konden worden bemeten. In totaal is in de bemeten vijvers minstens ca. 200.000 m slib aanwezig
e
(nat volume). Aan het begin van de 20 eeuw werd onderscheid gemaakt in modder- en zandvijvers wat van
belang was voor de karperteelt (Burny 1999; paragraaf 2.1.2 en Figuur 2). Wanneer de slibdikte van deze twee
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vijvertypen met elkaar vergeleken wordt dan blijkt dat de zandvijvers een geringere slibdikte hebben dan de
meeste moddervijvers (Figuur 22). Het onderscheid dat in hert verleden werd gemaakt blijkt nog steeds aanwezig
te zijn. De zandvijvers hebben momenteel een sliblaag van ca.15 tot 30 cm.

Figuur 22: Box-whisker-plot van slibdikte voor zandvijvers, moddervijvers en alle bemeten vijvers. De box geeft
het 25%- en 75%-percentiel aan, de horizontale streep de mediaan en de whiskers het 5%- en 95%-percentiel.

Tabel 17: Oppervlakte, waterdiepte met slib, waterdiepte zonder slib en slibdikte en slibvolume per vijver.
Slibvolumes met grijze arcering zijn onderschat om dat de dikte van de rietkragge niet is gemeten.
Nr vijver Naam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
29
30

De Pastoor
Kleine Augustijnenvijver
Grote Augustijnenvijver
Kleine Augustijnenvijver 2
Kleine Augustijnenvijver 1
Den Doverik
Libotkoul
Grote Oleweyer
Schreywyer
Kleine Oleweyer 1 (Het Diep)
Kleine Oleweyer 2 (Groarskes)
Kleine Oleweyer 3 (Grasdijkske)
Grote Dillikensweyer
Kleine Dillikensweyer
Grote Duivekuil
Stesseweyer
Kleine Duivekuil
Grote Huyskensweyer
Den Rockxweyer
De Streep
Kleine Huyskensweyer
Den Schuitweyer
Den Hommelaar
Achter den Hommelaar
Sint-Jansweyer
De Drijtap
Middelste Schreursweyer
Bovenste Schreursweyer

31
32
33
35
37
42
39
36
41

Holeven
Hommelesweyer
Beekweyer
Neeseweyer
Peerdsdiefweyer

Indicatie vijver type

zand

zand
zand
zand
zand
zand
zand
zand
zand
modder
modder
modder
modder
zand
modder
zand (natuurpunt)/
modder (Burny 1999)
modder

Maeneweyer
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Oppervlakte

N meetpunten

Gemiddelde
slibdikte

Slibvolume

m2
1801
13479
78923
4253
#N/A
12166
2841
33472
32338
8865
17427
5147
25474
4000
11329
4163
4372
98627
56247
14746
9806
12823
7059
3627
14243
19469
17814
14012
19001
33620
2724
10779
30139
2248
0
3275
1399

WaterSlib
volume droogstof

19
36
200
20
14
38
21
100
105
40
42
14
127
16
62
20
26
276
151
45
39
53
46
10
50
57
61
54

cm
33
32
29
46
16
37
36
30
32
37
33
52
11
21
26
37
31
25
30
17
19
65
18
16
52
13
44
43

m3
589
4298
23113
1954

m3
1440
7825
55218
257

4460
1009
10142
10413
3262
5672
2673
2858
838
2911
1519
1367
24328
16878
2494
1876
8371
1248
591
7463
2490
7882
6043

2081
1077
11956
20718
6053
8170
2165
10868
218
5323
398
1809
59937
23437
1458
3269
#N/A
486
#N/A
#N/A
#N/A
9771
5768

ton
723
5282
28402
2401
0
5480
1240
12463
12796
4009
6970
3284
3512
1029
3577
1867
1680
29895
20740
3064
2305
10287
1533
726
9171
3060
9686
7426

66
107
20
38
26
14
2
32
21

45
45
63
20
45
41
26
20
36

8611
15292
1728
2130
13551
917
0
644
509

6360
16480
1302
431
2191
607
0
842
626

10581
18792
2124
2618
16652
1127
0
791
625
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Chemie van het oppervlaktewater

10.1 Aanpak
In deze paragraaf wordt de waterchemie van het oppervlaktewater geanalyseerd. Voor deze studie zijn in 2012
waterstalen genomen en geanalyseerd in het laboratorium van Universiteit Antwerpen. Tweemaal werd een
uitgebreide meetronde uitgevoerd met als doel een beeld te krijgen van de ruimtelijke patronen. Een ronde vond
plaats in de periode van 26-28 maart 2012 en een andere in september-begin oktober 2012. De meeste stalen
zijn genomen van vijverwater. Daarnaast werden stalen genomen van de aanvoerbeken, de afvoeren van de
zuidelijke vijverketen en van enkele locaties met oppervlaktewater op het maaiveld. De aanvoerbeken en de
afvoeren van de zuidelijke vijverketen werden in totaal 6 maal bemonsterd met als doel een beeld te verkrijgen
van de temporele variatie in de toe- en afvoer van de vijvers.
De gemeten variabelen bestonden uit elektrisch geleidingsvermogen (EGV), pH, Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn, Cu (niet
altijd gemeten), Zn, Cl, HCO3, SO4, NH4, NO2, NO3, N-Kjeldahl, ortho-P, totaal-P, zwevend stof, zwevend
organisch stof (niet altijd gemeten), zuurstof, biologisch zuurstofverbruik (BOD) en chlorofyl-A. Afgeleide
variabelen zijn P in zwevend stof, de som van Ca+Mg+K+Na, de ratio van Fe/SO4, en de ratio van NO3/NH4.
De waterstalen zijn ook hydrochemisch getypeerd met behulp van de Stuyfzandtypologie. Daarbij worden
waterstalen getypeerd op basis van 1) chloride-gehalte, 2) alkaliniteit, 3) dominant kation, 4) dominant anion en
5) kationuitwisseling. De typologie is in Bijlage 5 toegelicht. Terminologie voor ordinale klassen van chloridegehalte en alkaliniteit zijn gelijk aan de terminologie die gebruikt wordt in de Stuyfzand-typologie. Eerst wordt de
chemie van het oppervlaktewater dat De Maten in- en uitstroomt besproken en vervolgens de ruimtelijke
patronen in de vijvers en het water dat op maaiveld stagneert.
Figuur 23 bevat de locaties van de oppervlaktewaterstalen. In Bijlage 7 staan de afzonderlijke metingen met
sortering van de waterstalen op locatiecode en vervolgens op datum. In Bijlage 8 staan statistieken (minimale,
mediane, maximale waarden) van de aan- en afvoerpunten, van de vijvers en het oppervlaktewater op maaiveld.
In Bijlage 9 worden in kaarten patronen van diverse chemievariabelen voor beide perioden weergegeven voor
zowel oppervlaktewater- als grondwaterstalen.

10.2 Aan- en afvoeren van oppervlaktewater
Belangrijke conclusies:








De belangrijke aanvoerbeken naar De Maten (Stiemer, Schabeek, Heiweyerbeek) zijn voor veel
hydrochemievariabelen vergelijkbaar. Belangrijk verschil is dat het water van de Heiweyerbeek
nitraatrijker is en deel van de tijd ook hogere ortho-fosfaat gehalten heeft. Ook is het water van deze
beek ijzerrijker.
De gehalten aan opgeloste nutriënten (NO3, NH4 en ortho-P) van oppervlaktewater uit de kwelgebieden
is doorgaans vergelijkbaar met die van de Schabeek en Stiemer.
De gemeten seizoensdynamiek van de aanvoerbeken is gering. Periodiek treedt een verhoging op van
het zwevend-stofgehalte. De Schabeek en de Heiweyerbeek hebben in de zomer een enigszins
verhoogd P-totaal-gehalte. Alle drie aanvoerbeken hebben een zoutpiek gedurende vorstperioden als
gevolg van afspoeling van wegenzout.
Bij lage afvoeren van oppervlaktewater uit de kwelgebieden gedurende de zomer zijn de gehalten
Kjeldahl-N, totaal-P en het biologisch zuurstofgebruik hoog.
Het oppervlaktewater dat de zuidelijke vijverketen verlaat, wijkt voor veel variabelen af van het water van
de drie aanvoerbeken: het HCO3-gehalte is hoger en de gehalten SO4, NO3, NO2, NH4, ortho-P zijn
lager dan die van de aanvoerbeken. Het afvoerwater vertoont in de zomer een piek van zwevend stof,
chlorofyl-A, Kjeldahl-N, totaal-P, BOD en pH. Deze piek hangt samen met algenbloei.

In deze paragraaf worden de meetpunten besproken waar 6 maal waterstalen zijn genomen (Figuur 23). Tabel
18 geeft de data waarop de stalen zijn genomen. De Stiemer (UA_04), Schabeek (UA_01/ UA_01B), en een
kwelgebied (UA_06) voeden de zuidelijke vijverketen en de bovenloop van de Heiweyerbeek (UA_014) voedt de
bovenstroomse vijvers van de noordelijke vijverketen. De Schabeek wordt gevoed door een kwelgebied ten
noorden van het spoor (Figuur 11). De Stiemer is kwantitatief de belangrijkste aanvoer van de zuidelijke
vijverketen. Ten noorden van de Slagmolen stromen de Stiemer en de Schabeek over een bepaalde lengte naast
elkaar en worden daar door een betonnen wand gescheiden. Stiemerwater kan via een sluisje de Schabeek in
stromen en vervolgens naar de zuidelijke vijverketen (Figuur 13). De schuif in de betonnen scheiding tussen de
Stiemer en Schabeek stond gedurende een deel van de tijd open en deel van de tijd dicht (Tabel 18). Gedurende
de zomer stond het sluisje open en hadden de vijvers veel toevoer van Stiemerwater. In het voorjaar en de winter
zat de sluis dicht en werd de zuidelijke vijverketen gevoed door vooral de Schabeek (UA_01/ UA_01B) en in
geringe mate door een kwelgebied (UA_06). Als de sluis open staat bestaat het grootste deel van het
aangevoerde water naar de zuidelijke vijver keten uit Stiemerwater. Er is ook nog een meetpunt in een
uitstroomgrachtje van een kwelgebied (UA_03) dat momenteel afstroomt naar de Stiemer. Dit grachtje kruist de
Schabeek via een onderleider. Dit punt is meegenomen om te kijken of het kwelwater uit betreffend gebied in de
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toekomst gebruikt kan worden voor de voeding van de zuidelijke vijverketen. Tijdens het onderzoek ontstond het
vermoeden dat de scheidingswand tussen de Stiemer en Schabeek lekt. Via kieren in de scheidingswand kan
Stiemerwater naar de Schabeek stromen. Langs meetpunt UA_01 stroomt Schabeekwater met bijmenging van
Stiemerwater. Bij de laatste meetronde is stroomopwaarts bemonsterd op een locatie waar geen Stiemerwater
was bijgemengd (UA_01B).
Tabel 18: Stand van het sluisje tijdens staalname van de locaties 6 maal stalen van oppervlaktewater zijn
genomen.
datum

20120326
20120607
20120706
20120725
20120906
20121209

stand sluisje
Stiemer/
Schabeek
dicht
open
open
open
open
dicht

Figuur 23: Ligging van de meetpunten waar stalen van oppervlaktewater zijn genomen.

Waterkwaliteit aanvoerbeken
Het water van de belangrijke waterlopen die de vijvers voeden (UA_01/UA_01B, UA_04) heeft een meestal laag
Cl-gehalte (<50 mg/L), een relatief laag HCO3-gehalte (<30 mg/l), een zwak zure tot neutrale pH (6.0-7.0), een
Ca-gehalte in de range van 20-30 mg/L en een SO4-gehalte in de range van 70-110 mg/L. Uit de Stuyfzandtypering blijkt dat het water van de Schabeek (UA_01) en Heiweyerbeek (UA_14) op de meeste meetmomenten
wat betreft kationen wordt gedomineerd door calcium en wat betreft anionen door sulfaat. Het Stiemerwater
behoort meestal tot een natrium-sulfaat watertype. De ratio van NO3/ NH4 is in de aanvoerbeken groter dan 1 (245 mol/mol) en de ratio Fe/SO4 is veel lager dan 1 (0.001-0.167 mol/mol). De aanvoerbeken vertonen verschillen
in Na-, Fe-, K- en Mg-gehalte. Het Na-gehalte is in de Stiemer en Schabeek hoger. Het Fe- en K-gehalte zijn in
de Heiweyerbeek hoger. De hogere ijzerrijkdom van deze beek is ook zichtbaar aan de rode ijzerneerslag in de
waterloop. Het Mg-gehalte is in de Schabeek iets hoger. Het water uit het kwelgebied dat de Achterbeek
bovenstrooms voedt (UA_06) lijkt wat betreft pH, Cl, HCO3, Ca en SO4 tijdens enkele van de meetronden op dat
van de Stiemer, Schabeek en Heiweyerbeek. Deels treden op locatie UA_06 echter lagere gehalten op van Cl,
HCO3, Ca en SO4. De typering wat betreft dominante kationen en anionen is hier ook wisselend. Het kwelgebied
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bij de Slagmolen (UA_03) heeft wat betreft pH, Cl, HCO3, Ca en SO4 een samenstelling die lijkt op de meeste
meetmomenten van de Schabeek (UA_01) en Heiweyerbeek (UA_04).
In aanvoerbeken is nitraat de belangrijkste anorganische stikstofvorm. In de Schabeek (UA_01) en de Stiemer
(UA_04) bedraagt het NO3-gehalte 0.9 tot 1.5 mg N/L. De Heiweyerbeek heeft een beduidend hoger NO3gehalte (1.9-4.8 mg N/L). Het Kjeldahl-N gehalte is voor de drie beken vergelijkbaar (0.8-1.2 mg N/L) Het totaal-P
gehalte is voor de drie beken vergelijkbaar (range 0.05-0.19 mg P/L). Dat geldt ook grotendeels voor ortho-P
(range 0.03-0.04 mg P/L). Wel komen af en toe in de Heiweyerbeek (UA_14) iets hoger ortho-P waarden voor
(tot 0.05 mg P/L). Ook het zwevend-stofgehalte (range 2.1-21.8 mg dw/L) en het biologisch zuurstofgebruik
(BOD) (range 0.6-3.6 mg O2/L) en chlorofyl-A gehalte (5-10 mg/L) zijn vergelijkbaar voor de drie beken. De
afvoeren uit de kwelgebieden (UA_03 en UA_06) hebben een NO3-gehalte (0.03-2.3 mg N/L) en NH4-gehalte
(0.04-0.79 mg N/L) dat voor een groot deel van de meetmomenten vergelijkbaar is met het water van de Stiemer
en Schabeek. Af en toe treden relatief lage NO3-gehalten en relatief hoge NH4-gehalten op in het water van de
kwelgebieden. Kwelwater heeft echter ten opzichte van de drie beken periodiek een (veel) hoger zwevend
stofgehalte (uitschieters tot 474 en 820 mg dw/L). Dit gaat in beide kwelgebieden ook gepaard met hogere
gehalten van Kjeldahl-N, totaal-P en het BOD en periodiek relatief lage zuurstofgehalten. Uit de analyse van het
zwevende organische stof blijkt dat het zwevend stof in de aanvoerbeken en het water uit de kwelgebieden voor
ca. de helft uit organisch materiaal bestaat. Een hoger zwevend stofgehalte draagt daardoor sterk bij aan totaal N
en P en het BOD.

Temporele patronen in de aanvoerbeken
De volgende temporele verschijnselen treden op in de chemie:

Op 9 december 2012 is het Cl- en Na-gehalte van de Stiemer (UA_04), Schabeek (UA_01/ UA_01B)
Heiweyerbeek (UA_14) hoger dan op de andere meetmomenten. De hydrochemische typering geeft dan een
natrium-chloride-typering. Dit patroon heeft te maken met afspoeling van strooizout van de wegen
gedurende een vorstperiode. Absoluut gezien is het zoutgehalte niet hoog tijdens de piek: het Cl-gehalte
(169-285 mg/L) zit dan in het zoete tot zoet-brakke bereik.

In de Schabeek (UA_01) treedt in december en Heiweyerbeek (UA_14) in juli-september een piek op van
het gehalte, zwevend stof, Kjeldahl-N, en NH4.

De Stiemer (UA_04) en de Heiweyerbeek (UA_14) hebben in de zomer een enigszins verhoogd P-totaalgehalte

In de Stiemer (UA_04) treedt in december een piek op van het zwevend-stofgehalte. Zo'n piek is niet
zichtbaar in het gehalte van Kjeldahl-N en totaal-P.

Het HCO3-gehalte fluctueert in alle aanvoerbeken grofweg op dezelfde wijze en is relatief laag in maart en
juli.

De kwelgebieden (UA_03 en UA_06) hebben een duidelijke piek van de gehalten zwevend stof, Kjeldahl-N,
totaal-P, chlorofyl-A en het BOD in juli (UA_03) en in juli-september (UA_06). In die perioden is de afvoer uit
betreffende kwelgebieden ook gering. Dat gaat ook gepaard met een relatief laag zuurstofgehalte.
Genoemde patronen zijn deels een artefact van bemonstering bij lage afvoer in kwelbeekjes. Er komt dan
veel organisch sediment in het monster. De pieken in zwevend-stofgehalte gaan niet gepaard met pieken in
opgeloste nutriënten (NO3, NH4, ortho-P).
In een tweetal beken, de Stiemer (UA_04) en de Heiweyerbeek (UA_14) is met dataloggers het elektrisch
geleidingsvermogen (EGV) en de temperatuur gemeten. In Figuur 24 en Figuur 25 wordt het verloop daarvan
samen met de gemeten waterstanden weergegeven. Ook zijn in deze figuren grafieken opgenomen met de
relatie tussen de waterstand en EGV.
In de Stiemer (UA_04) heeft het EGV een tamelijk constant verloop rond de 400 µS/cm met af en toe een
kortstondige dip of piek (Figuur 24). De metingen van de datalogger komen goed overeen met de EGV-metingen
in de oppervlaktewaterstalen (groene punten in Figuur 24). Uit de relatie tussen de waterstand en het EGV blijkt
dat bij hoge waterstanden, dus bij de afvoerpieken (peil hoger dan 53.5 m TAW), lagere EGV-waarden optreden.
Er treedt dus verdunning op met mineraalarm regenwater. In de winter van 2013/2014 treden ook kortstondige
hogere EGV-waarden op. Deze hebben te maken met afstroming van neerslag met strooizout in het
stroomgebied. In de figuur met de relatie tussen waterstand en EGV zit ook een puntenwolk rond de EGVwaarde 350-500 µS/cm bij lage waterstanden. Daarbij zijn twee concentraties te zien rond 53.17 en 53.40 m
TAW. Dit is een gevolg van de twee meest voorkomende stuwpeilen van de stuw in de Stiemer bij de Slagmolen.
Af en toe treden kortstondige EGV-pieken tot 800 µS/cm op. Naast in de winter van 2013/2014 treden deze ook
op in de zomers. De pieken kunnen veroorzaakt zijn door lozingen. Regelmatig zijn ook kortstondig zeer lage
EGV-waarden gemeten. Deze zijn een gevolg van droogval van de sensor. Alhoewel de sensor slechts enkele
cm’s boven de betonnen bodem van de Stiemer hing, zakte periodiek de waterstand onder het sensorniveau
(rond 53.14 m+ TAW). Dit wordt veroorzaakt door het strijken van de stuw. Deels treedt dat op rond
afvoerpieken. De stuw wordt dan zeer laag gezet om instroom van beekwater naar De Maten tijdens een
afvoerpiek zo veel mogelijk te beperken.
De temperatuur vertoont een seizoensmatige dynamiek. In de zomer treedt een temperatuur van ca. 15°C op. In
de winter ligt de temperatuur tussen 4 en 10°C. De seizoensmatige fluctuatie van de Stiemer is geringer dan die
van de Heiweyerbeek. Dit hangt samen met de sterke voeding van de Stiemer door kwelgebieden. De meer
constante temperatuur van het grondwater dempt dan die van het beekwater.
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In de Heiweyerbeek (UA_14) is het EGV veel minder constant dan in de Stiemer (Figuur 25). Er is er geen
duidelijke relatie tussen EGV en waterstand. Een aantal malen gedurende 2012 stijgt het EGV trendmatig en
treden langer durende pieken met maximale waarden in het bereik van 600 tot 800 µS/cm. Deze stijgingen
treden op na afvoerpieken. De EGV-metingen in de waterstalen zijn echter vrij constant rond ca. 400 µS/cm. De
EGV-metingen van de datalogger worden verstoord door dichtslibbing van de kokeropening waarin de datalogger
hangt. De Heiweyerbeek heeft namelijk ter plekke van de meetopstelling een zeer geringe waterdiepte. Door de
dichtslibbing na afvoerpieken kunnen chemische processen (o.a. vorming van HCO3 door anaërobe
decompositie) het EGV rond de sensor verhogen. Op 6 juli 2012 is de koker vrijgemaakt van slib en op die dag
zakt het EGV van de datalogger dan direct naar het niveau dat is gemeten in een waterstaal van diezelfde dag.
Derhalve houden niet alle hoge EGV-waarden die met de datalogger zijn gemeten verband met fluctuaties van
het EGV van het beekwater. In januari en februari van 2013 treden kortstondige hogere EGV-pieken op (range
800-2000 µS/cm) en deze treden juist aan het begin van afvoerpieken op. Dit patroon hangt samen met
afstroming van regenwater met strooizout in het stroomgebied. Ook in de Stiemer treden in dezelfde periode
hoge EGV-pieken op. EGV-waarden die wegzakken tot zeer lage waarden (tot 0) zijn in de grafiek weggelaten
omdat deze samenhangen met droogval van de sensor. In gedurende 2013 en 2014 treden ook nog meer
langere en kortstondige EGV-pieken op. De kortstondige pieken hangen vaak niet samen met een afvoerpiek.
Daarvan is onduidelijk of ze een artefact zijn van aanslibbing of veroorzaakt worden door lozingen.
De Heiweyerbeek warmt in de zomer op naar een temperatuur van 15 tot 24 ºC. In de winter daalt de
temperatuur naar 1-8 ºC.
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Figuur 24: Boven: het verloop van elektrisch geleidingsvermogen (EGV), beekpeil en temperatuur in de Stiemer
(meetpunt UA_04). Onder wordt de relatie tussen beekpeil en EGV weergegeven.
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Figuur 25: Boven: het verloop van het elektrisch geleidingsvermogen (EGV), beekpeil en temperatuur in het
bovenstroomse deel van de Heiweyerbeek (meetpunt UA_14). Onder: de relatie tussen waterpeil en EGV.
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Patronen van waterchemie in de Schabeek en Stiemer
Tijdens deze studie bleek dat de betonnen scheidingswand tussen de Stiemer en Achterbeek bovenstrooms van
de Slagmolen lekt. Het meetpunt in de Schabeek lag gedurende 2012-2013 grotendeels aan het einde van het
parallelle traject van beide waterlopen (UA_01). De waterchemie van dit meetpunt kan daardoor sterk beïnvloed
zijn door toestroming van Stiemerwater. Om deze reden zijn op 8 januari, 10 februari en 18 maart 2014
aanvullende stalen van oppervlaktewater genomen en ook aanvullende debietmetingen uitgevoerd. In Figuur 26
wordt de ligging van de meetpunten weergegeven. Uit de debietmetingen, die zijn gedaan op dezelfde
momenten als de staalname, blijkt dat op 8 januari en 10 februari in het traject tussen de meetpunten UA_81 en
UA_01 de Schabeek veel water verliest aan de Stiemer (resp. 37 en 47 % van het debiet bij UA_81). Op 18
maart ontvangt de Schabeek water van de Stiemer (24 % van het debiet bij UA_81) paragraaf 8.5). In Bijlage 7
en Bijlage 8 zijn de chemiemetingen opgenomen. In Bijlage 8 zijn deze gerangschikt per meetdag. Voor
meetpunt UA_01 is de chemische samenstelling op 18 maart ook berekend op basis van de chemie van UA_81
en UA_04 en de mengverhouding van Schabeek- en Stiemerwater.
Allereerst wordt de waterchemie van de Stiemer (UA_04) vergeleken met die van de Schabeek voordat deze
langs de betonnen scheidingswand stroomt (UA_82 en UA_81). Over het algemeen vertonen de variabelen
weinig verschillen. Alleen de concentraties van K en Mg zijn op alle drie meetmomenten in de Stiemer lager; die
van Zn, NH4 en NO2 zijn hoger in de Stiemer. De verschillen zijn echter niet groot. Nutriënten (N-Kjeldahl, NO3,
P-totaal, P-ortho) en redoxgevoelige stoffen (NO3, SO4) hebben min of meer een gelijke concentratie en als die
iets verschillen dan is dat voor de drie meetdagen wisselend. Ten tweede wordt gekeken in hoeverre de
toestroming van Stiemerwater naar de Schabeek door de scheidingswand op 18 maart invloed heeft op de
chemie. Ondanks dat sterke bijmenging optreedt, treedt geen sterke veranderingen op in de chemie van het
Schabeekwater tussen de meetpunten UA_81 en UA_01. Reden hiervoor is dat de chemie van de Stiemer en de
Schabeek bij de meetpunten UA_82 en UA_81 weinig verschillen. Wanneer gekeken wordt hoe de meetwaarden
tussen meetpunt UA_81 en UA_01 veranderen, dan blijkt dat deze veranderingen optreden in de richting die
verwacht wordt als gevolg van bijmenging met Stiemerwater (zie berekening mengwatersamenstelling in Bijlage
8).

Figuur 26: Ligging van de meetpunten in de Schabeek en Stiemer voor de staalname in 2014. Meetpunt UA_01
betreft de Schabeek vlak voordat deze de aanvoerbuis naar De Maten instroomt. UA_04 betreft een meetpunt in
de Stiemer net bovenstrooms van het sluisje in de betonnen scheidingswand tussen Stiemer en Schabeek. De
betonnen scheidingswand bevindt zich in het traject tussen locatie UA_81 en iets benedenstrooms van locatie
UA_01.
Waterchemie van bovenstroomse kwelgebieden langs de Stiemer
Tijdens de studie rees de vraag of de kwelgebieden langs de Stiemer een betere kwaliteit water kunnen leveren
dan het water van de Stiemer bij het instroompunt van De Maten. Deze vraag is relevant omdat de Stiemer
momenteel de belangrijkste aanvoerbron is voor de vijvers van De Maten. Om deze reden zijn in de periode
januari tot en met maart 2014 aanvullende stalen van het oppervlaktewater genomen. Tevens zijn aanvullende
debietmetingen uitgevoerd van de afvoer van de drie kwelgebieden (UA_83, UA_84, UA_85) en de Stiemer bij
het inlaatpunt (UA_04) (Figuur 27). De metingen zijn uitgevoerd op 8 januari, 10 februari en 18 maart 2014.
Kwelgebied 1 (meetpunt UA_83) en kwelgebied 4 (UA_85) hebben het hoogste afvoerdebiet (paragraaf 8.5) en
zijn dus van wat betreft waterchemie het meest relevant.
Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

71

De verschillen tussen de kwelgebieden zijn als volgt:
De locaties UA_84 en UA_85 hebben een lagere concentratie aan basen (Ca, Mg, Na, K), een lager alkaliniteit
(HCO3) en lagere NO3-concentratie dan locatie UA_83. De locaties UA_83 en UA_85 (de grotere kwelgebieden
aan de noordwestzijde van het dal) hebben een hogere Na- van het Ca-concentratie en een relatief hoog Cl- en
SO4-concentratie. De kwelgebieden wijken duidelijk af van het Stiemerwater bij meetpunt UA_04. De
concentraties van zuurstof, basen, HCO3, SO4, N-Kjeldahl, NH4, NO3, NO2, zwevend stof en BOD zijn in de
uitstroom van de drie kwelgebieden lager voor alle drie meetmomenten. Die van Fe is juist hoger. Voor Ca, Na,
Fe, Mg, NO3 en SO4 zijn de verschillen duidelijk. Het kwelwater heeft dus een geringere last aan stikstof. Ptotaal en P-ortho hebben op 8 januari een hogere concentratie in de uitstroom van de kwelgebieden dan in de
Stiemer en op 10 februari en 18 maart een lagere concentratie. Door de fluctuerende waarden van beide
variabelen in de uitstroom van de kwelgebieden is niet vast te stellen of het kwelwater P-armer of P-rijker is dan
het Stiemerwater. De helft van het zwevend stof van de uitstroom van de kwelgebieden bestaat uit organisch
materiaal. Voor het Stiemerwater geldt dat ook. Op 18 maart is de chlorofyl-concentratie iets gestegen in het
kwelwater bij meetpunt UA_83.

Figuur 27: Ligging van de meetpunten (rode punten) van de afvoer van kwelgebieden (groene omlijning) in een
bovenstrooms traject van de Stiemer voor staalname in 2014. De waterchemie is gemeten van de locaties
UA_83, UA_84 en UA_85.
Waterkwaliteit afvoer zuidelijke vijverketen
Het afvoerpunt UA_33 is de belangrijkste afvoer van de zuidelijke vijverketen. Hier is het HCO3-gehalte hoger
(ca. factor 2) en zijn de gehalten SO4 (ca. factor 2), NO3 (factor 10-20), NO2 (factor ca. 5), NH4 (factor 1.5-4),
ortho-P (ca. factor 0.7) lager dan die van de aanvoerbeken. In de zomer zijn zwevend-stof, chlorofyl-A, KjeldahlN, totaal-P, BOD en pH verhoogd. De waarden van deze variabelen zijn dan hoger dan in het water van de
aanvoerbeken. Deze verhogingen gaan gepaard met een hoge zuurstofverzadiging (89-136 %). Het zwevend
stof bestaat tijdens de piek volledig uit organisch materiaal en de hoge piek van chlorofyl-A duidt op een
verhoogd gehalte aan zwevende algen.

10.3 Oppervlaktewater in de vijvers
Belangrijke conclusies:

Het vijverwater heeft in maart en september mediane waarden voor pH van respectievelijk 6.4 en 7.0, voor
het Ca-gehalte van 19.5 en 18.4 mg/L, voor het HCO3-gehalte van 14.2 en 23.5 mg/L. De basenrijkdom en
alkaliniteit zijn dus relatief laag. Het gehalte van Cl (mediaan 42 en 19 mg/L) en Na (mediaan 42 en 39 mg/L
is doorgaans laag. Deze waarden gelden voor de vijvers met beekwatervoeding.

Eén vijver zonder beekwatervoeding heeft een lage pH en laag HCO3-gehalte.

Het NO3-gehalte verschilt ruimtelijk sterk. NH4-gehalten zijn vaak iets hoger dan het NO3-gehalte waardoor
de ratio NO3/NH4 vaak kleiner is dan 1. Ortho-P varieert van 0.01 tot 0.05 mg P/ L. Het Kjeldahl-N gehalte
heeft een mediane waarde van 0.99 en 1.56 mg N/L en totaal-P een van 0.10 en 0.41 mg P/L voor
respectievelijk maart en september.

In de vijvers met beekwatervoeding zijn bovenstrooms in de vijverketens de gehalten van NO3, Ca, Mg en K
hoger dan benedenstrooms.
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Het Na-gehalte in de noordelijke vijverketen is lager dan in de zuidelijke vijverketen. Dit hangt samen met
verschillen in Na-gehalte van de voedende beken.
In september zijn de pH en de gehalten HCO3, zwevend stof, Kjeldahl-N, totaal-P en ortho-P hoger dan in
maart en is het Cl-, SO4-, O2-gehalte lager.
Een aantal vijvers in de zuidelijke keten hebben een opvallend relatief hoog Cl- en Na-gehalte.
In 1977 en deels in mindere mate in 1999 waren de gehalten van NO3, ortho-P, Cl, Na en K veel hoger dan
in 2012. Ook de pH, alkaliniteit en het Ca-gehalte waren toen hoger. Deze verschillen houden verband met
een grotere belasting met afvalwater en lozingen van mijnwater en proceswater van mijnen op de beken in
het verleden.

Bijlage 7 bevat de chemische metingen per meetlocatie. Bijlage 8 geeft minimale, mediane en maximale waarden
van de meetperiode in maart 2012 en september 2012. In Bijlage 9 zijn kaarten opgenomen met de ruimtelijke
patronen van chemische variabelen voor beide meetperioden.

Ruimtelijke patronen in maart 2012
Het Stuyfzand-watertype behoort in de met beekwater gevoede vijvers tot g*- en F*-typen. In de zuidelijke keten
is natrium het dominante kation terwijl in de noordelijke keten dat zowel natrium als calcium is. In het
bovenstroomse deel van de zuidelijke keten en in de noordelijke keten is sulfaat het dominante anion. In het
benedenstroomse deel is chloride het dominante anion. Het vijverwater heeft een pH van 5.5-6.8, een Ca-gehalte
van 11.5-26.4 mg/L, een HCO3-gehalte van 4.2-20.5 mg/L. De basenrijkdom en alkaliniteit zijn dus betrekkelijk
laag. Het gehalte van Cl en Na is doorgaans laag (mediaan respectievelijk 43 en 42 mg/L). Het sulfaatgehalte is
variabel (10-110 mg/L) en heeft een mediaan gehalte van 68 mg/L. Het ijzergehalte is laag (mediane waarde
0.56 mg/L). Het NO3-gehalte verschilt sterk (range 0.03-4.85 mg N/L) met een mediane waarde die gelijk is aan
de minimale waarde (0.03 mg N/L). NH4-gehalten zijn vaak iets hoger dan de NO3-gehalten waardoor de ratio
NO3/NH4 vaak kleiner is dan 1. Ortho-P varieert van 0.01 tot 0.03 mg P/ L. Het Kjeldahl-N gehalte heeft een
mediane waarde van 0.99 mg N/L en totaal-P van 0.10 mg P/L. Het zuurstofgehalte bedraagt 7.5-14.8 mg/L en
een deel van locaties heeft oververzadiging voor zuurstof (tot 135 %). De mediane waarde van het zwevendstofgehalte bedraagt 5.6 mg/L en van het BOD 3.8 mg O2/L. Voor chlorofyl-A is dat 14.7 mg/L. De mediane
waarde van zowel BOD als chlorofyl-A van de vijvers is hoger dan de waarden van het toestromende beekwater.
Het chloridegehalte is in de zuidelijke vijverketen voor de meeste locaties vergelijkbaar en komt overeen met dat
van het instromende water van de Schabeek. In de noordelijke keten is het Cl-gehalte lager dan in de zuidelijke
keten en ook lager dan in het instromende water van de Heiweyerbeek. Twee kleine vijvers in de zuidelijke keten
(25 en 26) hebben een opvallend hoog Cl-gehalte. Het HCO3-gehalte en de pH vertonen weinig verschillen in het
water van vijvers met beekwatervoeding. Deze zijn iets hoger dan dat van het aangevoerde beekwater op
hetzelfde moment. Een vijver (nr. 1) zonder beekwatervoeding heeft een lage pH en HCO3-concentratie
(meetlocatie UA_23). Het watertype is hier g*CaSO4.
Het Ca-, Mg- en K-gehalte is bovenstrooms in de zuidelijke vijverketen en ook in de aanvoerbeek van dat
moment (Schabeek) hoger dan benedenstrooms in de zuidelijke vijverketen. Een soortgelijk patroon is ook
zichtbaar voor de noordelijke keten en de Heiweyerbeek. Het aanvoerwater van de Heiweyerbeek heeft ook
hogere gehalten dan de benedenstrooms gelegen vijvers. Het Na-gehalte is in de noordelijke keten lager dan in
de zuidelijke keten. Dit heeft te maken met verschil in het gehalte van het aangevoerde beekwater. Het SO4gehalte neemt af van boven- naar benedenstrooms in beide vijverketens. Het NO3-gehalte vertoont ook van
boven- naar benedenstrooms een afnemende concentratie in beide vijverketens. In de noordelijke vijverketen
e
e
wordt die concentratie in de tweede vijver van de keten (19) bereikt, in de zuidelijke keten in de 4 tot 6 vijver
(nummers 28, 24). Het NH4-gehalte in de vijvers is overal lager dan dat van het instromende beekwater en
vertoont weinig ruimtelijke variatie. De ratio van NO3/NH4 vertoont in de vijvers met beekwatervoeding een
duidelijke gradiënt. Bovenstrooms is deze ratio hoog en stroomafwaarts neemt deze vrij snel af. Dit patroon wordt
bepaald door de afname van nitraat in de aanvoerroutes. Kjeldahl-N, totaal-P en zwevend stof vertonen weinig
ruimtelijke variatie in de vijvers. Het ortho-P gehalte is benedenstrooms in de vijverketen lager dan bovenstrooms
en lager dan in het instromende beekwater. Het BOD is in de vijvers die door beekwater worden beïnvloed hoger
dan dat van de instromende beken. Chlorofyl-A is in de zuidelijke keten in de bovenstroomse vijvers hoger dan in
de benedenstroomse vijvers. De mediane waarde is hoger dan het gehalte van de instromende beken.

Ruimtelijke patronen in september 2012
Wat betreft Cl-gehalte en alkaliniteit is de typering van het vijverwater in september gelijk aan die in het voorjaar
(g*- en F*-typen). In de zuidelijke keten wordt van boven- tot benedenstrooms NaSO4-water aangetroffen.
Halverwege is ook NaMIX-water aanwezig. In de noordelijke keten is NaSO4-water aanwezig. De mediane
waarden van het vijverwater in september zijn voor Ca, K, Mg, Na, Fe, NH4, NO3, NO2 en BOD gelijk aan die
van maart. De mediane pH is in september een halve eenheid hoger (range 5.0-7.5). Ook het mediane HCO3gehalte is dan hoger. Het Cl-gehalte is ook lager in september (factor ca. 2; range 13-41 mg/L). Het SO4-gehalte
is in september iets lager. Het zuurstofgehalte is in september lager (range 4.3-9.5 mg/L) en er zijn dan geen
vijvers waar het zuurstofpercentage oververzadigd is. De mediane gehalten van zwevend stof, Kjeldahl-N, totaalP, ortho-P zijn in september hoger. Het BOD en chlorofyl-A gehalte is in september vrijwel gelijk aan dat in maart.
In september treden lokaal hogere NH4- en chlorofyl-A-gehalten op (ook hoger dan in maart). Het chlorofyl-AEcohydrologische studie SBZ-H De Maten
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gehalte heeft in de zuidelijke keten benedenstrooms hogere waarden dan bovenstrooms. Dit patroon is dan
omgekeerd aan dat in februari/maart.

Waterkwaliteit vijvers in verleden en heden
In het verleden (1977 en 1999) is af en toe de chemische samenstelling van waterstalen uit vijvers van De Maten
onderzocht. In Tabel 19 worden metingen uit deze jaren samen met de meetgegevens uit 2012 samengevat. Dit
geeft inzicht in de veranderingen in de chemische samenstelling van de afgelopen 4 decennia. De volgende
trends kunnen worden vastgesteld:

De pH en de alkaliniteit zijn afgenomen. In 1977 en 1999 had het vijverwater een hogere pH en alkaliniteit
dan in 2012.

Het calciumgehalte is afgenomen. Daarbij zijn hoogste waarden die in elke periode optraden, lager
geworden.

Het NO3-gehalte was in 1977 veel hoger dan in de meetperioden daarna. De minimale waarde in elke
periode nam ook sterk af. In 2012 is de mediane waarde vergelijkbaar met de minimale waarde, hetgeen
betekent dat relatief hoge waarden tegenwoordig weinig voorkomen. In 2012 zijn de maximale waarden wel
nog veel hoger dan de mediane waarden. Dit is vooral in maart 2012 het geval.

Het NH4-gehalte is nauwelijks veranderd. In 1977 was het NH4-gehalte veel lager dan het NO3-gehalte. In
september 2012 ligt wel de maximale waarde van het NH4-gehalte ver boven het maximale niveau van
1977.

Ortho-PO4 was in 1977 veel hoger. In 1999 was de maximale waarden lager dan die in 1977. Tussen 1999
en 2012 nam het gehalte sterk af.

De gehalten van Cl en Na waren in 1977 duidelijk hoger.

Kalium had in 1977 een veel hoger gehalte dan in 2012. Toen lag de minimale waarde in de buurt van de
maximale waarden in 2012.
Het zuurstofgehalte is niet noemenswaardig veranderd. Vanaf eind jaren '70 heeft zuurstof een gehalte tussen
7.5 en 15 mg/L.
Uit bovengenoemde trends kan worden afgeleid dat de vijvers in de Maten in de jaren '70 van de vorige eeuw
sterk belast waren met anorganische stikstof en fosfaat via aanvoer van vervuild beekwater. De oorzaak was een
sterkere belasting met afvalwater van huishoudens en industrie. In de jaren '70 werd de noordelijke vijverketen
belast met lozing van afvalwater door een slachterij. In 1978 waren de kleinere aanvoerbeekjes wat betreft
nutriëntengehalten (PO4-o, NO3, en K) gelijk aan die van de Stiemer (Delwiche (1978). De hogere alkaliniteit, en
gehalten van Ca, K, Na en Cl in 1977 hangen vermoedelijk samen met lozing van mijnwater en water van
kolenwasserijen op de Stiemer. Deze lozingen zijn gestopt met het sluiten van de Genkse mijnen en het stoppen
van bemalingen met dieppompen. De kleine aanvoerbeekjes hadden in 1977 een laag zoutgehalte (Delwiche
(1978).

10.1 Patronen stagnerend water op maaiveld
Stagnerend oppervlaktewater is gemeten op de locaties P004, P015 (beide bij ondiepe peilbuizen) en UA_17,
UA_22a, UA_26, UA_27/UA_27a, UA_29, UA_30, UA_32 en UA_48. Bijlage 7 bevat de chemische metingen per
meetlocatie. Bijlage 8 geeft minimale, mediane en maximale waarden van de meetperiode in maart 2012 en
september 2012. In Bijlage 9 zijn kaarten opgenomen met de ruimtelijke patronen van chemische variabelen voor
beide meetperioden.
Ruimtelijke patronen in maart 2012
Het Cl-gehalte van stagnerend oppervlaktewater op de locaties P004, UA_27, UA_30 is lager dan in het water
van de vijvers. Het Cl-gehalte van oppervlaktewater bij peilbuis P004 komt hier overeen met dat van het
grondwater in deze peilbuis. Dit duidt op invloed van lokaal grondwater. In het voorjaar zijn in de omgeving van
deze locaties kwelverschijnselen waargenomen. Het Ca-gehalte van stagnerend water is op een deel van de
locaties hoger dan dat in de vijvers. Op een locatie in het zuiden zijn het Ca-, Mg-, Na, SO4-gehalte opvallend
hoog terwijl de pH en het HCO3-gehalte laag zijn. Hier is ook het zinkgehalte relatief hoog. Het Na-gehalte in
kwelwater van een laagte is op locatie UA_48 ook relatief hoog. Het HCO3-gehalte op de meeste locaties is laag
en vaak vergelijkbaar met dat van het water in de vijvers. In een broekbos (UA_17) en in kwelwater van laagte
met verlaten hooiland (UA_48) is het HCO3-gehalte relatief hoog en is ook de pH relatief hoog. Stagnerend water
in natte heide (P015 en P004) heeft een lage pH. Het kaliumgehalte van stagnerend water op locaties dichtbij
vijvers van de zuidelijke keten is vergelijkbaar met dat van het vijverwater. Stagnerend water op locaties dicht bij
de Heiweyerbeek heeft een lager K-gehalte dan dat van het beekwater.
Het NH4-gehalte van stagnerend water op maaiveld is op diverse plekken duidelijke hoger dan dat in de vijvers.
Het NO3-gehalte is juist laag. PO4-ortho is meestal laag en maar in een laagte met kwel (UA_48) wel hoog.
Locaties met veel zwevend stof (P015, UA_17, UA_32, UA_048) hebben een relatief hoog N-totaal en P-totaal
gehalte. BOD-waarden van stagnerend grond- en regenwater op maaiveld is hoog vanwege de aanwezigheid
van veel organische stof. Ook de chlorofyl-A-gehalten zijn hier hoog. Dit gaat op de meeste van die plekken
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Tabel 19: Historische en recente chemische waarden van oppervlaktewater in de vijvers in De Maten. Voor de
metingen uit 2012 zijn de statistieken berekend over vijvers die met beekwater worden gevoed. De vijvers zonder
toevoer van oppervlaktewater en met een zuur venmilieu zijn uitgesloten. Min = minimale waarde; max =
maximale waarde; med = mediane waarde; getal tussen haakjes = uitbijter. De eenheden voor NO3, NH4 en
ortho-P zijn voor 1977 en 1999 niet eenduidig gespecificeerd (zie noten bij tabel). Ongeacht welke eenheid voor
die jaren gehanteerd wordt, de besproken trends voor deze stoffen treden dan op.

Variabele

Eenheid

1977
min-max
6.0-8.0
36.6-119.0

pH
alkaliniteit
CO2
DOC
O2
O2
Ca
NO3
NH4
PO4-o **
SO4
Cl
Na
K

mg HCO3/L
mg/L
mg C/L
mg/L
8.6-12.5
%
mg/L
12-50
mg/L
11.0-26.2*
mg/L
0.05-0.30 **
mg/L
0.25-3.30***
mg/L
mg/L
(35) 170-550
mg/L
80-304
mg/L
10-115

aug 1999
min-max
6.0-9.0
6.1-79.3
(0) 2.2-7.0
20.2-84.9
41-130
8-31
3.0-9.8*
0.24-1.09***
17-91
3.9-9.1

maart 2012
min-med-max
5.5-6.4-6.8
4.2-14.2-20.5

sept 2012
min-med-max
5.0-7.02-7.50
4.2-23.5-48.8

7.5-10.2-14.8
85-96-135
11.5-19.5-26.4
0.03-0.03-4.85
0.04-0.04-0.18
0.01-0.017-0.03
10-68-111
21-43-119
17-42-55
3-4.4-8.5

4.3-7.5-9.5
46-76-100
11.5-18.4-40.9
0.03-0.03-2.49
0.03-0.04-1.1
0.01-0.024-0.046
5.8-56.3-87.6
13-19-41
21-39-86
1.6-4.3-13

Noten
* in 1977 eenheid niet duidelijk aangegeven in rapport mg N/L of mg NO3/L;
eenheid in 2012 in mg N/L
** in 1977 eenheid niet duidelijk aangegeven in rapport: mg N/L of mg NH4/L;
eenheid in 2012 in mg N/L
*** in 1977 eenheid niet duidelijk aangegeven in rapport: mg N/L of mg PO4/L;
eenheid in 2012 in mg P/L
Bronnen
1977: Delwiche (1978)
1999: D'Heere (2000); 33 vijvers; zuur ven uitgesloten
2012: dit rapport
samen met een laag zuurstofgehalte. Op locaties met stagnerend water op maaiveld (P015 en UA_27) is het
ijzergehalte relatief hoog.
Ruimtelijke patronen in september 2012
Water in een poeltje in een broekbos (UA_29) heeft een laag Cl- en Ca-gehalte en een relatief hoog HCO3gehalte. De locaties vlakbij de Heiweyerbeek hebben relatief hoge Ca-waarden, zelfs ook in de natte heide bij
P015. Opvallend is dat het gehalte hier hoger is dan in het grondwater van peilbuis P015. Het Cl-gehalte op
locaties vlakbij de Heiweyerbeek is vergelijkbaar met dat van de Heiweyerbeek terwijl de gehaltes van ijzer
relatief hoog zijn. Het HCO3-gehalte in de heide bij locatie P015 is laag. Ook het kwelwater uit de laagte bij
locatie UA_48 heeft een laag HCO3-gehalte, een relatief hoog SO4-gehalte en een bijzonder hoog Na-gehalte.
Samen met het relatief hoge Zn-gehalte duidt dit op pyrietoxidatie. Het hoge Na-gehalte van locatie UA_48 gaat
samen met de hoge Cl- en Na-gehalten in de nabij gelegen vijvers 25 en 26.
Locaties met stagnatie van oppervlaktewater hebben relatief hoge NH4-waarden. Dit geldt ook voor het
kwelwater bij locatie UA_48. Het NO3-gehalte is op al deze locaties laag. Op plekken met stagnatie van water op
maaiveld is het BOD hoger dan in de vijvers. In het broekbos bij locatie UA_29 is het BOD zeer hoog. Dit gaat
ook samen met een zeer hoog gehalte van N-totaal, P-totaal en zwevend stof.
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11

Chemie van het grondwater

Belangrijke conclusies:

Het ondiepe grondwater in De Maten vertoont meer hydrochemische variatie dan het vijverwater.

De pH en de gehalten Ca, Mg, Na, Cl, SO4 van het ondiepe grondwater zijn lager dan die van het
vijverwater. De gehalten Fe, K en NH4 zijn juist vaak hoger.

Een aanzienlijk deel van het ondiepe grondwater heeft een laag HCO3-gehalte. Het Ca-gehalte is altijd
laag en lithoclien grondwater van een CaHCO3-type komt weinig voor.

Lokaal op locaties aan de benedenstroomse zijde van vijverdammen heeft het ondiepe grondwater een
relatief hoog HCO3-, Na- en NH4-gehalte en een laag SO4-gehalte.

11.1 Aanpak
In dit hoofdstuk wordt de hydrochemie van het grondwater in het freatische pakket beschreven. Het freatisch
pakket is de watervoerende laag in de zandige afzettingen boven de Boomse klei (zie paragraaf 6.2). Allereerst
wordt op basis van gegevens uit de databank DOV (geleverd door VMM) de hydrochemie van het grondwater in
de omgeving ten noordwesten, ten oosten en ten zuidoosten van de Maten beschreven (ca. 2 km rondom de
SBZ De Maten). Hiervoor is van elk beschikbare filter één waterstaal geselecteerd uit het jaar 2011. Dit geeft een
indruk van de chemische samenstelling van het grondwater dat naar De Maten toestroomt. De hydrochemie van
het freatisch pakket ten zuidwesten van De Maten blijft daarbij buiten beschouwing omdat de regionale
stromingsrichting van het grondwater noordoost-zuidwest is. Vervolgens wordt de hydrochemie beschreven van
grondwaterstalen uit de ondiepe peilbuizen in De Maten op 22 februari 2012 en 30 juli 2012 (zie voor ligging
peilbuizen Figuur 28). Deze grondwaterstalen zijn geanalyseerd in het laboratorium van het INBO. De filterdiepte
van deze peilbuizen varieert van 1.13 tot 3.11 m onder maaiveld (gemiddeld 1.96 m). De ruimtelijke patronen
worden voor beide meetperioden beschreven. Alle gebruikte grondwaterstalen zijn hydrochemische getypeerd
met behulp van de Stuyfzand-typologie (zie voor toelichting Bijlage 5). De hydrochemie van het ondiepe
grondwater in De Maten wordt ook vergeleken met die van stalen van het freatisch pakket in de omgeving van
De Maten en het oppervlaktewater van de vijvers.
Bijlage 7 bevat de chemische metingen per meetlocatie. Bijlage 8 geeft minimale, mediane en maximale waarden
van de meetperiode in maart 2012 en september 2012. In Bijlage 9 zijn kaarten opgenomen met de ruimtelijke
patronen van chemische variabelen in De Maten voor beide meetperioden. Bijlage 10 bevat een drietal profielen
dwars op het beekdal met daarin het reliëf, ligging van de waterlopen en vijvers, waterstand en de
hydrochemische typering van grond- en oppervlaktewater. Deze profielen geven inzicht in de samenhang tussen
de grondwaterchemie met de topografie, grondwaterpeil en ligging van vijvers.

11.2 Grondwater watervoerende pakket
Op basis van chemische analysen van grondwaterstalen uit filters in het noordelijke deel is het grondwater
basenarm op een diepte van ca. 9 tot 40 m en bestaat uit de hydrochemische Stuifzand-watertypen F*CaCl,
F*CaMIX, F*CaSO4, F*CaMIX en F*CaNO3. Lokaal op grotere diepte (ca. 28-35) komt basenrijker grondwater
voor (F1CaMIX). Plaatselijk is het nitraatgehalte zeer hoog (50-312 mg NO3/L). Het water in het freatische
watervoerende pakket dat De Maten voedt is dus over het algemeen basenarm en deels sterk beïnvloed door
bemesting. In het zuidelijk deel komt basenrijker grondwater voor in de gespannen aquifer met het Landiaan en
het Onder Oligoceen. Het grondwater wordt hier getypeerd als g3CaHCO3 en F3CaHCO3 typen. Dit basenrijke
grondwater kan niet toestromen naar De Maten.
Er zijn twee locaties van het Vlaamse grondwatermeetnet gelegen in het studiegebied “De Maten” (vijvergebied)
en voor één van deze locaties zijn waterkwaliteitsgegevens beschikbaar van drie meetfilters. Het gaat om de
meetlocatie met code N/64bol/3. De betreffende put van het Vlaamse grondwatermeetnet is centraal gelegen in
het studiegebied: in de zone tussen de noordelijke en de zuidelijke vijverketen, ten westen vande Kleine
Oleweyers 1 en 2 (vijver 10+11) en Schreyweyer (vijver 9). De drie filters bemonsteren het grondwaterlichaam
CKS_0200_GWL_1 op dieptes (onderkant filter) van 3,56 m, 8,04 m en 10,43 m. Het ondiepe filter bevindt zich in
het Quartaire Aquifersysteem (HCOV 0100) en de diepere filters bevinden zich in het Zand van Bolderberg
(HCOV 0253).
De beschikbare waterkwaliteitsdata van de drie filters zijn weergegeven in Bijlage 6. Per filter is voor iedere
waterkwaliteitsparameter de gemiddelde waarde berekend. Daarbij is voor analyseresultaten onder de
rapportagegrens de helft van de weergegeven rapportagegrens gehanteerd als rekenwaarde. De Ca- en Mggehalten in alle drie filters zijn laag. Ook het ijzergehalte is in de twee bovenste filters laag. Met de diepte nemen
de gehalten van Na, Cl, Fe en HCO3 toe. Sommige stoffen vertonen een trend. In filter 1 nemen het SO4 en NO3
af. In filter 2 nemen Na, Mg, Cl, Fe, SO4 en HCO3 af. In filter 3 vertonen Na, Mg, Ca, Fe, Mn, C en HCO3 een
afname.
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11.3 Ondiepe grondwater in De Maten

Figuur 28: Ligging van de peilbuizen in De Maten.

Karakterisering ondiepe grondwater in De Maten
Het grondwater varieert van oligohalien tot zoet (Cl-gehalte 5-61 mg/L), heeft een zeer lage tot matige alkaliniteit
(HCO3-gehalte 0.5-190 mg/L), heeft een relatief laag Ca-gehalte (1-28 mg/L), variabel Na-gehalte (4-99 mg/L) en
een variabel SO4-gehalte (0.5-90 mg/L). Een deel van de grondwatermonsters heeft opvallend hoge Nagehalten. Uit de hydrochemische typering blijkt dat de chemische samenstelling sterk variabel is en ook het
dominante kation en anion uiteenlopend is. Bij de kationen zijn Ca, Na, Mg, Fe en K de belangrijkste en bij de
anionen HCO3, SO4, Cl of is er geen dominant anion (typering 'MIX'). Lithoclien water waarvan de samenstelling
door oplossing van calciet (CaCO3) wordt bepaald (typering g1CaHCO3o en g1CaHCO3+), heeft een matig lage
alkaliniteit en komt slechts op twee locaties voor. Watertypen met een hogere alkaliniteit bestaan uit de typen
F2NaHCO3 en F2NaHCO3+. Deze zijn op twee locaties aangetroffen. In een deel van de grondwatermonsters
(vier locaties) duidt de basenuitwisselingsindex op verzoeting (vervanging van relatief zout water door zoet water)
of op een overschot aan mariene zouten. Deze stalen hebben aan het eind van de Stuyfzand-typering een '+' en
deze typering hangt samen met een relatief groot aandeel van Mg, K en Na ten opzichte van Cl. Deze indicatie
treedt op bij watertypen met een relatief hoge alkaliniteit (g1CaHCO3+, g1MgHCO3+, F2NaHCO3+).
Vergelijking hydrochemie ondiep grondwater in De Maten met het oppervlaktewater van de vijvers
De chemische samenstelling van het ondiepe grondwater in De Maten vertoont wat betreft anorganische
variabelen veel meer variatie dan het oppervlaktewater in de vijvers. De mediane waarden van de pH en de
gehalten Ca, Mg, Na, Cl, SO4 liggen lager dan die van het vijverwater. De mediane waarden van Fe en K liggen
juist hoger. De mediane gehalten van NO3 en ortho-P zijn meestal vergelijkbaar met die van het vijverwater. De
hoogste NO3-gehalten zijn in het grondwater lager dan die in de vijvers, terwijl voor ortho-P juist hogere waarden
in het grondwater optreden. Het mediane NH4-gehalte van het grondwater is hoger dan dat van het vijverwater.
In het grondwater is daarbij lokaal sprake van hoge uitschieters.

Ruimtelijke patronen februari 2012 en juli 2013
Watertypen met een lage alkaliniteit (HCO3 < 31 mg/L) komen verspreid in het gebied voor. Dit betreft delen
waar een opbollende freatische stand in het dal aanwezig is (P018 en P019; raai 1 in Bijlage 10), vier locaties in
dallaagten (P006, P014; raai 2 in Bijlage 10; P003), twee locaties aan de onderzijde van een helling (P011 in raai
3; P014 in raai 2). De dominante kationen en anionen zijn variabel. Lithoclien grondwater (type g1CaHCO3) is op
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twee locaties aanwezig. Een daarvan ligt in een laagte met heide (P005) en een ander aan de noordzijde van De
Maten vlakbij de Heiweyerbeek (P009). Twee locaties (P017 en P013) hebben voor het gebied een hoog HCO3gehalte en Na-gehalte (watertype F2NaHCO3). Beide peilbuizen staan vlakbij (enkele 10-tallen meters) en aan
de benedenstroomse zijde van vijverdammen (P017 bij vijver 31 en P013 bij vijver 23) en hebben een
grondwaterstand die een stuk lager ligt dan het vijverpeil. Beide locaties hebben de hoogste NH4-gehalten die
zijn gemeten in het gebied (2.4-7.1 mg N/L) en een laag SO4-gehalte. Een broekboslocatie dicht bij de
Miezerikbeek (P010) heeft een voor het gebied intermediair HCO3-gehalte en is hydrochemisch gekarakteriseerd
als type g1NaCl.

Ruimtelijke patronen februari 2012
In aanvulling op het vorige vallen de volgende patronen op. Het Fe-gehalte is meestal laag, maar hoge waarden
komen voor bij P008 en P003. P003 staat in een veenmosrijke begroeiing vlakbij een ijzerrijke kwelpoel. Een
hoog Mg-gehalte komt voor bij peilbuis P013. Het K-gehalte vertoont een gradiënt: in het noordoostelijk deel is
het relatief hoog en in het zuidwestelijk deel laag. Deze gradiënt komt min of meer overeen met die in het
vijverwater van de zuidelijke keten. Het ortho-P gehalte is overal relatief laag en iets hoger op locatie P017

Ruimtelijke patronen juli 2012
De patronen in juli komen sterk overeen met die in februari. Hieronder worden alleen opvallende afwijkingen ten
opzichte van de staalronde februari besproken. Het Ca- en Na-gehalte in P013 zijn in juli hoger. Het NO3-gehalte
in P017 is hoger. Het NO2-gehalte in P017, P013 zijn hoger. PO4-ortho is in P012 hoger. Het K-gehalte in P014
is relatief hoog.
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12

Chemie van vijverbodems

12.1 Aanpak
Om meer inzicht te verkrijgen in de chemische gesteldheid van de vijverbodems werden bodem- en
porievochtstalen van de vijverbodems genomen. Op 16 locaties werden bodemstalen genomen van de bovenste
10 cm van de slibbodem. Op 5 locaties werden bodemstalen genomen van de bovenste 10 cm van de sliblaag
en van de bovenste 10 cm van de onderliggende zandlaag en werden in beide lagen ook porievochtmonsters
genomen. In Figuur 29 wordt de ligging van de locaties weergegeven. De bodemstalen werden genomen met
een doorzichtige koker van 8 cm doorsnede met aan de onderzijde een scherpe rand. Porievochtstalen werden
genomen met een poreuze naald van 10 cm lang en spuiten die op onderdruk waren gezet. De poreuze naalden
filterden de monsters (poriegrootte 0.22 µm). De staalname van bodem en porievocht vond op dezelfde dag
plaats. De meeste locaties werden bezocht op 8 oktober 2012 en één locatie op 4 november 2012. In de
bodemstalen werden de volgende variabelen geanalyseerd: bulk density (drooggewicht per volume-eenheid),
droogstofgehalte (drooggewicht t.o.v. gewicht natte staal), organisch stofgehalte (op basis van gloeiverlies), P in
waterextract, Al, Fe, Mn en P in ammoniumoxalaatextract en totaal waarden van P, N, S, C, Ca, Mg, K, Al, As,
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb en Zn. De gemeten variabelen in het porievocht bestonden uit elektrisch
geleidingsvermogen (EGV), zuurgraad (pH), Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, alkaliniteit, SO4, NH4, NO2, NO3
en ortho-P.
De resultaten van de chemische analyses staan in Bijlage 14.
Bij de uitwerking van de gegevens worden de volgende vragen beantwoord:

In hoeverre zijn de vijverbodems organisch of zandig en is de minerale laag onder de sliblaag arm aan
organische stof? Vegetaties van habitattypen H3110 en H3130, en dan vooral de voedselarme
vegetatietypen zijn namelijk gebonden aan zandbodems.

Hoeveel drooggewicht aan slib is aanwezig in de vijvers? Dit is van belang bij slibverwijdering. Met de
kartering van de slibdikte is het slibvolume geschat. Op basis van droogstofgehalte kan het drooggewicht
worden bepaald.

Is toplaag van de vijverbodems nutriëntenrijk en kunnen ze veel fosfaat aan vijverwater afgeven? Naast
aanvoer van nutriënten door aanvoer van beekwater, kunnen de vijverbodems ook nutriënten afgeven aan
de waterlaag.

Is de zandlaag onder de sliblaag minder nutriëntenrijk en geeft die minder fosfaat af aan het vijverwater als
de sliblaag zou worden verwijderd? Slibverwijdering kan worden toegepast met het doel een voedselarme
bodem en waterlaag te creëren. Een voedselarme waterlaag ontstaat alleen als de P-afgifte van de
vrijgemaakte zandlaag gering is.

Kan de sliblaag en onderliggende zandlaag verzuren bij langdurige droogval? Bij de aanwezigheid van veel
sulfiden kan de bodem verzuren. Dat treedt op als de verzuringscapaciteit door oxidatie van sulfiden hoger
is dan de zuurbuffercapaciteit.

Bevat het slib veel zware metalen? Hoge concentraties van zware metalen kunnen de afvoer van slib bij het
opschonen van vijvers beperken of kostbaar maken.

12.1 Resultaten
12.1.1 Organische-stofgehalte
In Figuur 30 worden bulk density, droogstofgehalte, organische-stofgehalte en koolstofgehalte weergegeven. De
toplaag van het slib heeft een hoger organische-stof- en C-gehalte dan de minerale zandlaag. In samenhang
hiermee is de bulk density en het droogstofgehalte van het slib lager. Het droogstof-, organische-stof- en
koolstofgehalte is sterk variabel. Dit is in sterke mate het geval in de sliblaag. Het organische-stofgehalte van de
sliblaag varieert van ca. 5 tot 50 %. Dit gehalte verschilt niet tussen vijvers die als zandvijver zijn aangemerkt en
de overige vijvers (paragraaf 3.2). De minerale laag heeft een relatief laag organische-stofgehalte (1-6 %).

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

81

Figuur 29: Ligging van de locaties voor slibstalen en porievochtstalen van vijverbodems.
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Figuur 30: Bulk density (DS), droogstofgehalte (DS), organische-stofgehalte (OM) en koolstofgehalte (C) van de
toplaag van het slib (0-10 cm, slib) en van de bovenste 10 cm van de minerale laag (min). De verschillen van de
mediaan tussen de slib en minerale laag zijn met de Mann-Whitney test getoetst. Een p-waarde < 0.05
(onderaan de grafiek) duidt op een significant verschil.

12.1.2 Drooggewicht slibvoorraad
Het vijverslib bevat gemiddeld 71 % water (zie Figuur 30; 100% minus droogstofgehalte). Op basis van de bulk
density kan het gewicht aan droge stof worden berekend van het slib in de vijvers. De bulk density van de
sliblaag hangt sterk samen met het organische-stofgehalte. Hoe meer organische stof aanwezig is, hoe lager de
bulk density is (Figuur 31). Omdat de bulk density van de sliblaag sterk variabel is en de ruimtelijke variatie in de
vijvers van De Maten niet goed bekend, is voor alle vijvers tezamen de massa droogstof van het slib berekend op
3
basis van de mediane bulk density (1.23 kg/L). Het totale slibvolume bedraagt minstens 198029 m , wat
overeenkomst met minstens 243345 ton droogstof. In
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Tabel 17 is op basis van dezelfde bulk density de massa droogstof per vijver berekend. De mediane waarde van
de bulk density ligt overigens in de buurt van de gemiddelde waarde (1.30 kg/L).
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Figuur 31: De samenhang tussen de bulk density en het organische-stofgehalte in de toplaag van het slib (0-10
cm).

12.1.3 Nutriëntenvoorraad
Figuur 32 geeft de nutriëntenvoorraden voor de sliblaag en de minerale laag. De voorraden N-totaal en P-totaal
zijn veel groter in de sliblaag dan in de minerale laag. De P-oxalaat fractie heeft een groot aandeel in de Ptotaalvoorraad: in de sliblaag bedraagt de mediane waarde van dit aandeel 59 % en in de minerale laag 45 %. Dit
betekent dat in beide lagen een groot deel van het fosfaat in anorganische vorm aanwezig is en gebonden is aan
amorf ijzer en aluminiumhydroxiden. Het organische-stofgehalte draagt ook bij aan de P-totaal pool (Figuur 33).
Vooral bij hoge organische-stofgehalten is de organisch P-pool groot. Uit de sterke relatie tussen P-oxalaat en
Fe-oxalaat blijkt dat het oxalaat extraheerbare ijzer aan ijzerhydroxiden is gebonden (Figuur 33). Er is ook een
2
sterke correlatie van P-oxalaat met Al-oxalaat (Spearman correlatie, r =0.83, p<0.001). Oxalaat extraheerbare
ijzer komt in grotere concentraties voor (tot 20 g/kg DS en een uitschieter naar 35 g/kg DS) dan Al-oxalaat (tot
4.6 g/kg DS). IJzerhydroxiden zijn daarom kwantitatief belangrijker voor de adsorptie van anorganisch fosfaat
dan Al-hydroxiden. De hoge Fe-oxalaat gehalten hangen ook samen met hoge Fe-totaal gehalten (gaan tot 50
g/kg DS met een uitschieter naar 130 g/kg DS). De met water extraheerbare P-fractie is veel geringer dan de Poxalaatfractie en verschilt niet tussen de sliblaag en minerale laag (Figuur 32).
Het N-totaalgehalte is in het slib veel hoger dan in de minerale laag. Het N-totaal gehalte is sterk gecorreleerd
2
met het organische-stofgehalte (Spearman correlatie, r =0.91, p<0.001) omdat de meeste stikstof organisch
gebonden aanwezig is.
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Figuur 32: Nutriëntenpools in de toplaag van het slib (0-10 cm, slib) en van de bovenste 10 cm van de minerale
laag (min). De verschillen van de mediaan tussen de slib- en minerale laag zijn met de Mann-Whitney test
getoetst. Een p-waarde < 0.05 (onderaan de grafiek) duidt op een significant verschil.
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Figuur 33: Relatie van de gehalten P-totaal en P-oxalaat met het organische-stofgehalte en de relatie van het
gehalte P-oxalaat met het Fe-gehalte.

12.1.4 Fosfaatafgifte
Inleiding
De afgifte van fosfaat door onderwaterbodems is vaak sterk bepalend voor de voedselrijkdom van aquatische
systemen omdat fosfaat een beperkend nutriënt kan zijn voor de algen en waterplanten. De afgifte van fosfaat
naar de waterlaag kan goed bepaald worden in kolomproeven. Voor deze studie voert dat echter te ver. In
onderzoek van Geurts (2010) aan onderwaterbodems en veenbodems in laagveenmoerassen zijn in
kolomproeven relaties gelegd tussen gemeten fosfaatmobilisatie en gemakkelijk te meten chemische
toestandsvariabelen van de bodem en het porievocht. Deze relaties passen we toe op de chemische metingen
van de vijverbodems in De Maten. De door Geurts vastgestelde relaties kunnen als volgt worden samengevat:







Bij een Fe/P-ratio van < 10 (mol/mol) in het sediment treedt een hoge ortho-P en P-totaal concentratie in
stagnant oppervlaktewater (> 5-10 µmol/ L = > 0.15-0.31 mg P/L) op;
Bij een Fe/PO4-ratio van < 3.5 (mol/mol) in het porievocht van het sediment treedt een hoge ortho-P en Ptotaal concentratie in stagnant oppervlaktewater (> 5-10 µmol/ L = > 0.15-0.31 mg P/L) op;
Bij een Fe/PO4-ratio van < 1 (mol/mol) in het porievocht van het sediment treedt een hoge PO4-mobilisatie
naar de waterlaag op. Bij een afnemende ratio onder deze grenswaarde neemt de PO4-mobilisatie sterk toe
3
2
(van 5 naar 55 mmol PO4/m /j = 155-1704 mg P/m /j). In dit bereik is de PO4-concentratie van stagnant
oppervlaktewater lineair gecorreleerd met de PO4-mobilisatie.
Bij een Fe/PO4-ratio van > 1 (mol/mol) in het porievocht van het sediment komen bedreigde aquatische
macrofytsoorten voor; bij een ratio van > 10 (mol/mol) kunnen deze soorten abundant zijn;
Bij een Fe/S-ratio van het sediment <1 (mol/mol) treedt een hoge PO4-mobilisatie op. Bij een afnemende
2
ratio onder deze grenswaarde neemt de PO4-mobilisatie sterk toe (van 5 naar 55 mmol PO4/m /j = 1553
1704 mg P/m /j).

Deze relaties worden sterk bepaald door de mate waarin ijzerhydroxiden beschikbaar zijn om fosfaat te
mobiliseren. De beschikbaarheid van ijzerhydroxiden worden weer bepaald door de verhouding van zwavel en
ijzer in het sediment. Zwavel wordt in anaëroob sediment omgezet in ijzersulfiden (FeS, FeS2). Als er een
overschot aan ijzer aanwezig is wordt niet alle ijzerhydroxiden gebruikt voor de vorming van ijzersulfiden. In dat
geval treedt een goede adsorptie van fosfaat op en is de fosfaatmobilisatie naar de waterlaag gering. Is er weinig
ijzer in het systeem dan blijven er weinig ijzerhydroxiden over die fosfaat kunnen binden. De fosfaatmobilisatie is
dan hoog. Hoe deze balansen liggen hangt dus af van de verhouding tussen de ijzer- en zwavelvoorraden in de
bodem en hoe deze door aanvoer worden beïnvloed. In De Maten vindt zowel sterke aanvoer van zwavel plaats
(aanvoer van veel sulfaathoudend beekwater) en aanvoer van ijzer (door kwel in de kwelzones in vijvers en deels
door bepaalde waterlopen). Het is dus de vraag welke zwavel/ijzer-ratio in het vijverslib optreedt. Daarnaast is de
verzadiging van ijzerhydroxiden met geadsorbeerd fosfaat nog een belangrijke factor. Hoe meer fosfaat in
verhouding tot ijzerhydroxiden aanwezig zijn hoe beter fosfaat kan los komen van het sediment. De vijvers in De
Maten zijn ook blootgesteld aan een hoge fosfaatbelasting door de toevoer van fosfaatrijk beekwater. Door de
aanwezigheid van een grote pool ijzergebonden fosfaat (zie boven) kan veel fosfaat zijn geadsorbeerd en kan
ook potentieel veel fosfaat worden gemobiliseerd.
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Resultaten
In Figuur 34 worden ratio’s met een indicatie voor fosfaatmobilisatie weergegeven voor de sliblaag en de
minerale laag. Beide lagen vertonen geen significant verschil voor betreffende ratio’s. Wel heeft de minerale laag
van een locatie (UA_66) een zeer hoge ratio van Fe-totaal/ S-totaal (15.6 mol/mol). De mediane waarde van de
Fe/S-ratio van de bodem liggen onder de grenswaarde van 1 mol/mol. Voor de sliblaag hebben 13 van de 21
locaties een waarde onder de grenswaarde en voor de minerale bodem 3 van de 5. Een aanzienlijk deel van de
locaties kan daarom last hebben van een hoge PO4-mobilisatie. De gemiddelde en mediane waarden van de Fetotaal/ P-totaal ratio van de bodem is gelijk of hoger dan de grenswaarde van 10 mol/mol. 11 van de 21 locaties
hebben een sliblaag met een waarde onder deze grenswaarde. Voor de minerale laag betreft dat 2 van de 5
locaties. Ook op basis van de ratio kan dus op een aanzienlijk deel van de meetlocaties een hoge PO4mobilisatie optreden. Betreffende locaties overlappen voor een groot deel met de indicatie voor sterke PO4mobilisatie op basis van de Fe-totaal/ S-totaal ratio. In stalen van de vijvers 7, 13, 17, 20. 21, 29, 32 duiden beide
ratio’s op een hoge P-mobilisatie in de sliblaag en in vijvers 13 en 21 in de minerale laag. Met uitzondering van
de vijver 21 betreft dit vijvers van de zuidelijke keten. De ratio van Fe-oxalaat/ P-oxalaat is veel lager dan de Fetotaal/ P-totaal ratio. De oxalaat extraheerbare P-fractie is een maat voor het fosfaat dat aan gemakkelijk
oplosbare ijzerhydroxiden is gebonden. In de minerale laag valt op dat de mediane waarde van de ratio van Feoxalaat/ P-oxalaat laag is. Voor de Fe/ PO4 ratio in het porievocht liggen de gemiddelde en mediane waarden ver
boven de grenswaarde van 3.5 mol/mol. Voor de minerale laag betreft dat een enigszins vertekend beeld door de
grote variatie. 2 van de 5 locaties hebben namelijk een waarde <3.5. In de sliblaag zitten 2 van 5 locaties onder
betreffende grenswaarde. Dus ook de Fe/PO4-ratio van het porievocht duidt op het optreden van een hoge
fosfaatmobilisatie op een deel van de locaties. PO4-concentraties in het porievocht variëren van 0.079 tot 0.698
mg P/L. In het najaar zat de PO4-concentratie van het vijverwater in de range van 0.010-0.046 mg P/L. De
concentraties in het porievocht zijn dus beduidend hoger.
Een belangrijke conclusie is dat in een belangrijk deel van de vijvers mobilisatie van fosfaat uit de vijverbodems
naar de waterlaag kan optreden. De minerale toplaag onder de sliblaag lijkt daarin niet veel te verschillen van de
sliblaag. Verwijdering van de sliblaag kan daardoor op bepaalde locaties weinig effectief zijn om de
fosfaatmobilisatie te verminderen. De minerale toplaag is echter maar op vijf locaties onderzocht. Dit aantal is
onvoldoende om te bepalen welke vijvers een minerale ondergrond hebben met een geringe potentie voor
fosfaatmobilisatie.
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Figuur 34: Linkergrafiek: ratio van Fe-totaal/ P-totaal en Fe-oxalaat/ P-oxalaat in de bodem. Grafiek midden Fetotaal/ S-totaal ratio in de bodem. Rechtergrafiek: ratio van Fe/ PO4 in het porievocht. De ratio’s zijn op mol/mol
basis berekend. De in de tekst genoemde grenswaarde voor de ratio’s zijn aangegeven met rode lijnen. Voor
elke variabele worden de waarden gegeven in de toplaag van het slib (0-10 cm, slib) en van de bovenste 10 cm
van de minerale laag (min). De verschillen van de mediaan tussen het slib en de minerale laag zijn met de MannWhitney test getoetst (was niet mogelijk bij de ratio Fe/PO4). Een p-waarde < 0.05 (onderaan de grafiek) duidt op
een significant verschil.
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12.1.5 Minerale stikstof in het porievocht
+

-

-

Minerale stikstof in het porievocht is vooral in de vorm van NH4 aanwezig. De concentraties van NO3 en NO2
zijn meestal beneden de detectiegrens van respectievelijk 0.05 en 0.01 mg N/L. De NO 3 concentratie is laag
omdat het oppervlaktewater in de meeste vijvers een lage concentratie heeft en deze stof in anaëroob sediment
+
snel wordt gedenitrificeerd. De NH4 gehalten liggen in de range van 0.14 tot 8.25 mg N/L. Deze waarden zijn
hoger t.o.v. de gehalten in het vijverwater in dezelfde periode (0.03-1.10 mg N/L). De relatief hoge gehalten in de
+
vijverbodems hangen vermoedelijk samen met de vorming van NH 4 door afbraak van organisch materiaal.

12.1.6 Verzuringscapaciteit
Op basis van chemisch onderzoek aan bodems in broekbossen is eenvoudig te bepalen ratio van S-totaal/(Catotaal+Mg-totaal te gebruiken als indicator voor verzuring bij droogval (Lucassen et al., 2002). Wanneer deze
ratio de waarde van 0.66 (mol/mol) overschrijdt treedt in zulke bodems bij droogval verzuring op. De
verzuringscapaciteit van oxiderende sulfiden (S in de ratio) is dan groter dan de buffercapaciteit van
kationuitwisseling (desorptie van calcium en magnesium van het kationenadsorptiecomplex). In de stalen van De
Maten ligt deze ratio in bijna alle stalen van de sliblaag en minerale laag ver boven deze grenswaarde (Figuur
35). Vijver 12 heeft een extreem hoge ratio van 26 wat samenhangt met een zeer hoog gehalte van ijzersulfiden
in de sliblaag. Er is geen significant verschil tussen de sliblaag en minerale laag.
Volgens deze toetsing zouden de vijverbodems verzuringsgevoelig kunnen zijn bij droogval. Bij dit resultaat kan
echter een kanttekening worden geplaatst. De vijvers van De Maten zijn in het verleden doorstroomd met
natriumrijk water van de Stiemer (zie hoofdstuk 10). Natrium is net als calcium en magnesium een basisch kation
dat op het kationadsorptiecomplex wordt geadsorbeerd. Bij zuurvorming kan het ook tegen H-ionen worden
uitgewisseld. Het kationadsorptiecomplex van de vijverbodems zou door de vroegere toevoer van natrium een
relatief hoge bezetting van natrium kunnen hebben. In de porievochtstalen is het aandeel van natrium in de som
van basische kationen (Ca+Mg+K+Na) vrij hoog (0.20 tot 0.40 meq/meq). Dit duidt op een vrij hoge
natriumbezetting van de vijverbodems. De natriumpool op het adsorptiecomplex zou dan een substantieel
bufferende werking kunnen hebben waardoor de bodems minder verzuringsgevoelig zijn. De grenswaarde van
Lucassen et al. is onderzocht in systemen die niet werden belast met natriumrijk oppervlaktewater en is daardoor
mogelijk niet toepasbaar in De Maten. Helaas was bij de opzet van het onderzoek niet voorzien in de meting van
Na-totaal-gehalten in de bodem zodat het aandeel van natrium in de basenbezetting niet kan worden
gekwantificeerd.
Een conclusie is dat een deel van de vijverbodems verzuringsgevoelig zijn vanwege (zeer) hoge
ijzersulfidengehalten. Bij slibbodems met lagere ijzersulfidengehalte is de verzuringsgevoeligheid onduidelijk.
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Figuur 35: De ratio van S-totaal/(Ca-totaal+Mg-totaal) in de bodem van vijvers. De in de tekst genoemde
grenswaarde voor de ratio S-totaal/(Ca-totaal+Mg-totaal) is weergegeven met een rode lijn. Voor elke variabele
worden de waarden gegeven in de toplaag van het slib (0-10 cm, slib) en van de bovenste 10 cm van de
minerale laag (min). De verschillen van de mediaan tussen de slib- en minerale laag zijn met de Mann-Whitney
test getoetst. Een p-waarde < 0.05 (onderaan de grafiek) duidt op een significant verschil.
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12.1.7 Zware metalen
De zware metalen cadmium (Cd), kobalt (Co), chroom (Cr), koper (Cu) nikkel (Ni), lood (Pb) en zink (Zn) zijn in
de bodemmonsters geanalyseerd met behulp van destructie door sterke zuren. Omdat de vijverbodems door
instroom van beekwater vervuild kunnen zijn met zware metalen en omdat een optionele maatregel bestaat uit
het verwijderen van de sliblaag is gekeken naar de concentraties van deze metalen. Daartoe zijn de gemeten
concentraties vergeleken met de maximumgehalten aan verontreinigde stoffen voor gebruik als
bodemverbeteraar of meststof volgens de VLAREA versie 01.06.2005 (OVAM, 2005; bijlage 4.2.1.A). Deze
regelgeving geeft maximumgehalten voor alle bemeten metalen met uitzondering van kobalt. In Bijlage 14 zijn de
maximumgehalten aangegeven en zijn overschrijdingen van meetwaarden gemarkeerd. Er treden in een beperkt
deel van de vijvers overschrijdingen op in de sliblaag (in 5 van de 19 bemeten vijvers) en niet in de minerale laag
van de vijverbodems. De overschrijdingen zijn meestal gering (< 150% van het maximumgehalte). Meetlocaties
in de volgende vijvers hebben waarden boven de maximumgehalten: vijver 3 (voor Cd), vijver 12 (voor Cd, Pb en
Zn), vijver 17 (voor Ni), vijver 28 (voor Cd) en vijver 32 (voor Ni). De hoge zware-metalenconcentraties in de
slibstaal van vijver 12 gaan samen met zeer hoge S-totaal en Fe-totaal gehalten (respectievelijk 138 en 129 g/kg
DS). Dit duidt op een extreem hoge concentratie van ijzersulfiden. De zware metalen worden in ijzersulfiden
ingebouwd.
Van belang is om te beseffen dat het uitgevoerde bodemonderzoek ten aanzien van zware metalen slechts een
eerste, zeer globale indruk geeft. Voor een milieukundige beoordeling op het niveau van vijvers dienen veel meer
locaties per vijver te worden onderzocht.
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13

Bodemchemie terrestrische locaties

13.1 Potentiële locaties voor herstel van landduinen, heide en heischrale
habitats
13.1.1 Inleiding
In het studiegebied zijn ten behoeve van herstel van landduinen en heischrale habitats drie deelgebieden
voorzien waar bosomvorming gaat plaatsvinden naar korte vegetatie (zie paragraaf 1.2). Deze uitbreidingen zijn
mogelijk door omvorming van dennenbestanden naar open landduinen. Deze situeren zich in het noordoosten
van het SBZ, ten noorden van de Augustijnenvijver en ter hoogte van HaagbeemdenDiepenbekerbos/Bijenbergbos. Daarnaast is voor vochtige heide een doel voor uitbreiding van de oppervlakte en
kwaliteit. Ook hiervoor kan omvorming van bos bijdragen aan uitbreiding. Daarnaast kunnen herstelmaatregelen
in vergraste en verboste heide zorgen voor kwaliteitsverbetering. Om de locatie en het type maatregel te
onderbouwen is op 20 locaties in deze deelgebieden de bodemchemie onderzocht.

13.1.2 Aanpak
De locaties voor staalname zijn geselecteerd na aflopen van de drie deelgebieden. Op diverse locaties waar
herstelmaatregelen kunnen worden uitgevoerd werden representatieve locaties geselecteerd. In Bijlage 15 is een
kaart met de locaties opgenomen. Droge naaldbossen en vergraste natte heide werden relatief vaak
geselecteerd omdat zulke vegetatie veel voorkomt. Daarnaast werden ook stalen genomen in een aantal locaties
met actueel voorkomen van droge heischrale vegetatie om ze te kunnen vergelijken met de overige locaties en
ook om de chemische kwaliteit van dit type te toetsen. Er werd op elke locatie een staal genomen van de
minerale toplaag van 10 cm dikte. Wanneer er een strooisellaag aanwezig was, werd de bovenste 10 cm van het
minerale profiel genomen. Reden hiervoor is dat bij herstel/ en omvormingsmaatregelen de strooisellaag
doorgaans wordt verwijderd. Vooraf aan de staalname werd met een humushapper een profiel van ca. 30 cm
gestoken en beoordeeld op bodemhorizonten. Elke staal bestond uit een mengstaal van 3 steken die op ca. 1 m
afstand van elkaar zijn genomen. Stalen voor chemische bepalingen en voor de bulkdichtheid zijn apart
genomen. De chemiestalen werden met een humushapper genomen, de stalen voor bulkdichtheid met een
steekring. In de bodemstalen werden de volgende variabelen geanalyseerd: bulkdichtheid (drooggewicht per
volume eenheid), organische-stofgehalte (op basis van gloeiverlies), Al, Fe, Mn en P in ammoniumoxalaatextract,
totaal waarden van P, N, S, C, Ca, Mg, K, Al, Cd, Pb, Zn, Fe, Mn, pH in waterextract, pH, NO3, NH4 in 1M KCLextract, Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn, Al, H+ in ammoniumacetaatextract (uitwisselbare kationen). Verder werden de
basenverzadiging (som(Ca+Mg+Na+K/ som(Ca+Mg+Na+K+Fe+Al+Mn+NH4+H) eq/eq), de ratio NH4/NO3
(mol/mol) en de ratio (P-oxalaat/som(Fe-oxalaat+Al-oxalaat) berekend. Een aantal variabelen werd van
concentratie (mmol/kgDW) op basis van de bulkdichtheid voor de 10 cm dikte bodemlaag omgerekend naar
2
2
hoeveel per oppervlakte-eenheid (mmol/m , of meq/m ) ter bepaling van voorraden.
De meetgegevens worden geanalyseerd voor patronen in organische-stofgehalten, basenchemie en
nutriëntenrijkdom. Tevens worden voor een aantal variabelen voor basen- en nutriëntenchemie vergeleken met
gemeten ranges en grenswaarden uit ander onderzoek. Daarbij vindt ook een evaluatie plaats van de
geschiktheid van de actuele bodemchemie voor habitats waarvan herstel wordt nagestreefd.

13.1.3 Resultaten
De meetresultaten staan in Bijlage 15. Hierin zijn ook de belangrijkste berekende variabelen opgenomen. Bijlage
16 bevat voor een aantal variabelen een toetsing aan abiotische eisen van habitats op basis van onderzoek van
De Graaf et al. (2009). Tabel 20 geeft een samenvatting op niveau van actueel vegetatietype. In de grafieken
waar deze subparagraaf naar verwijst, zijn de gekleurde punten van belang.

Bodemprofiel, organische stof en bulkdichtheid
De stalen bestaan alle uit humushoudend matig fijn zand. De meeste stalen zijn genomen in podzolprofielen, die
bestonden uit de A of AC horizont en soms uit de E-horizont. Verder viel op dat een deel van de heischraal
graslanden op jongere bodems zonder podzolvorming voorkomen waarvan het ijzer nog niet of weinig is
uitgeloogd uit de toplaag. Dit betrof locaties met opgebrachte grond (locaties SD03 en SD08). Dit wordt ook
weerspiegeld in de relatief hoge Fe-totaal gehalten van deze twee locaties.
Het organische-stofgehalte van de stalen is doorgaans vrij laag en verschilt niet veel tussen de vegetatietypen.
Door het lage organische-stofgehalte is de bulkdichtheid vrij hoog. De meest humusrijke bodem betrof een
vergraste natte heide.
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Zuurgraad en basenchemie (Figuur 36)
De pH is voor alle vegetatie typen laag. De meest lage waarden zijn gemeten in droge heide en droog naaldbos.
Een deel van de locaties met droog heischraal grasland hebben een hogere pH. Een locatie in droog, matig
eutroof grasland heeft ook een iets hogere pH. De pH gemeten in waterextract vertoont een duidelijke relatie
Tabel 20: Samenvatting van de chemiegegevens op niveau van actuele vegetatie (in en rond de drie om te
vormen bosgebieden) en van de drie laagten in De Maten. Het eerste getal betreft de mediaan en de twee
getallen tussen haakjes respectievelijk het 10 en 90 percentiel. Voor vegetatietypen met slechts 1 meetlocatie
wordt de meetwaarde gegeven.
Vegetatietype/ laagte

N

vergraste, droge heide
droog heischraalland
droog naaldbos
droog, matig eutroof grasland
nat, eutroof grasland
vergraste, natte heide
vergrast ven
vochtig loofbos
nat, eutroof grasland: De Heiweyer (52)
nat, eutroof grasland: Hemmekesweyer (51)
nat, eutroof grasland: Platte Pier (50)

1
4
5
1
2
5
1
2
8
6
7
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N

vergraste, droge heide
droog heischraalland
droog naaldbos
droog, matig eutroof grasland
nat, eutroof grasland
vergraste, natte heide
vergrast ven
vochtig loofbos
nat, eutroof grasland: De Heiweyer (52)
nat, eutroof grasland: Hemmekesweyer (51)
nat, eutroof grasland: Platte Pier (50)

1
4
5
1
2
5
1
2
8
6
7
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N
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droog heischraalland
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vergraste, natte heide
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nat, eutroof grasland: De Heiweyer (52)
nat, eutroof grasland: Hemmekesweyer (51)
nat, eutroof grasland: Platte Pier (50)
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1
4
5
1
2
5
1
2
8
6
7

Bulkdichtheid

Organische
Stof gehalte

kg/dm3

% DW

1.05
1.49
1.21
1.08
1.54
1.15
1.32
1.47
1.57
1.53
1.67

3.7
2.8 (1.1-5.0)
4.4 (3.6-6.5)
4.7
3.22744247
4.4 (2.9-11.2)
2.3
2.6
0.6 (0.3-4.9)
1.6 (1.1-5.0)
0.6 (0.3-2.3)

pH veld

3.28
4.29
2.86
4.93
4.85
3.94
3.84
4.15
4.20
5.34
7.26

NH4

NO3

mmol/ kgDW

mmol/ kgDW

8.6
55.8 (18.2-82.3)
42.8 (33.5-58.9)
52.2
116.497973
26.1 (15.3-33.7)
10.0
29.0
9.6 (9.1-32.9)
9.3 (9.3-21.0)
18.7 (9.3-51.7)

5.4
10.3 (5.1-34.4)
14.4 (5.1-23.0)
5.4
30.27554551
7.1 (6.2-8.6)
6.4
6.2
6.1 (5.6-9.4)
5.7 (5.7-6.6)
5.7 (5.7-6.1)

pH in H2Oextract

3.86
4.80 (4.32-6.38)
3.67 (3.64-3.82)
4.99
5.09
3.94 (3.89-4.17)
4.23
4.17
4.66 (4.19-5.40)
5.89 (5.66-6.49)
5.68 (5.28-6.46)

pH in 1M
∆pH
∆pH
KCloxideren oxideren
extract de staal de staal
in H2O
in H2O
extract extract

2.86
3.64
2.77
3.85
4.13
3.36
3.54
3.565
4.08
4.75
4.54

ratio NH4/ NO3 zuurbuffercapaciteit
Ca+Mg+
Na+K
uitwisselbaar
CAL
CAL
mmol/ kgDW
meq/m2

1.6
3.3 (1.7-7.1)
3.0 (2.2-9.2)
9.8
3.680555556
3.7 (2.2-4.3)
1.6
4.7
1.7 (1.2-5.6)
1.6 (1.6-3.2)
3.3 (1.6-8.8)

140
547
125
1190
925
134
336
94

CAL
0-7 d

CAL
0-28 d

-0.06
-0.75
-0.57

-0.24
-1.10
-1.09

zuurbuffercapciteit
Ca+Mg+
Na+K
totaal

CEC

CAL
meq/m2

CAL
meq/
kgDW

CAL
%
meq/meq

1492
6489
2146
4547
4297
2081
1635
4466
4771
5531
5075

22.0
20.3
36.8
31.0
16.2
23.8
51.9
14.8

0.06
0.16
0.04
0.36
0.36
0.04
0.05
0.06

N-tot

P-tot

Fe-tot

Al-tot

P-oxa

Fe-oxa

Al-oxa

mmol/
kgDW

mmol/
kgDW

mmol/
kgDW

mmol/
kgDW

mmol/
kgDW

mmol/
kgDW

mmol/
kgDW

59.4
49.6
77.9
135.5
95.4
98.2
64.5
41.7
11.1
32.2
13.0

2.24
3.04
2.83
8.96
14.32
2.15
1.17
1.62
1.19
3.31
1.23

8.4
62.0
31.2
53.3
36.4
10.9
5.8
30.7
10.4
43.4
13.9

9.98
54.38
14.85
53.65
34.98
35.28
9.70
50.90
45.86
56.18
31.65

0.26
0.55
0.35
2.44
5.93
0.28
0.07
0.27
0.27
0.83
0.25

3.41
6.98
5.88
12.18
13.75
4.84
2.80
3.54
3.28
5.26
1.63

2.80
7.62
4.50
16.03
10.50
15.89
4.39
9.10
2.25
12.98
7.65

basen- ratio som
verzaditotaal
ging
Ca+Mg+N
a+K/
org.st.
CAL
meq/
kgDW
org.st.
389
1640
409
889
887
342
547
1644
3942
1934
4268

P-oxa/
(Fe-oxa+
Al-oxa)

CAL
mol/mol

0.04
0.04
0.04
0.09
0.25
0.02
0.01
0.02
0.04
0.05
0.04
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met de basenverzadiging. Een hogere pH gaat dus samen met een grotere bezetting van basische kationen op
het kationenadsorptiecomplex. De meeste vegetatietypen hebben een lage basenverzadiging. Bij droog
naaldbos, vergraste droge heide en vergrast ven is deze zeer laag. Vergraste, natte heide en vochtig loofbos
hebben een iets bredere range tot ca. een basenverzadiging van 15 %. Droog heischraal grasland komt voor bij
hogere waarden tussen de 15 en 45 %. De pH en basenverzadiging van deze graslanden ligt in dezelfde range
als is gemeten in heischraal graslanden in het Klein Schietveld (Linzcer et al. 2010). De voedselrijke graslanden
hebben ook een hogere basenverzadiging en pH wat samenhangt met de vroegere bekalking. De grafiek met de
relatie van pH in KCl-extract en basenverzadiging vertoont grofweg hetzelfde beeld. Het verschil is dat de zure,
basenarme typen op de pH-as verder uit elkaar komen te liggen. De droge naaldbossen en vergraste droge
heide worden daarbij met een zeer lage pH_KCl afgescheiden van vochtige typen. De relatie tussen pH_KCl met
de voorraad van uitwisselbare basische kationen lijkt sterk op die van pH_KCl met de basenverzadiging. Voor
droge heischraal graslanden en de eutrofe graslanden gaat een hoge basenverzadiging en pH dus samen met
een grotere basenvoorraad en daarmee grotere zuurbuffercapaciteit. De hogere basenrijkdom van de heischraal
graslanden hangt deels samen met het agrarische gebruik in het verleden (bekalking) en deels met het
opbrengen van zand dat minder sterk is uitgeloogd dan de toplaag van de podzolbodems.

Nutriëntenhuishouding
2
Totaal stikstof is vrij sterk gecorreleerd met het gehalte organische stof (r = 0.68) en is voornamelijk in de humus
2
opgeslagen. De correlatie van totaal fosfaat met organische stof is juist zeer gering (r = 0.0001). Dit betekent dat
het fosfaat vooral in anorganische vorm aanwezig is. Uit Figuur 37 (grafiek boven) blijkt dat de P-totaal en P2
oxalaat sterk zijn gecorreleerd (r =0.93). In de meeste vegetatietypen is het aandeel P-oxalaat in de P-totaal
fractie laag (ca. 12 tot 17 %). Het aandeel is wel hoger in de voedselrijke graslanden (27-41 %). Vergraste natte
heide, vergraste droge heide en vergrast ven hebben een relatief lage waarde voor beide P-fracties. Het P-totaal
gehalte van deze vegetatietypen is meestal lager dan de grenswaarde van 3 mmol/L waarboven schrale
vegetaties doorgaans niet voorkomen (Smolders et al. 2009). Het gehalte van de droge naaldbossen en droge
heischraal graslanden zit rond deze grens. Voor vergelijking: in de bouwvoor van landbouwgronden komen Ptotaal gehalten van 10 tot 100 mmol/L voor (Smolders et al. 2009). De onderzochte voedselrijke graslanden
hebben een hoge P-totaal waarde in de onderkant van deze range. De beschikbaarheid van fosfaat kan ook
worden afgeleid uit de oxalaatextractie. Daarbij is de ratio van P/Fe+Al) een maat voor de
fosfaatbeschikbaarheid. Hoe hoger deze ratio hoe gemakkelijker het aan Fe- en Al-hydroxiden geadsorbeerd
fosfaat kan vrijkomen. De meeste locaties hebben een ratio onder de grens voor schrale vegetatie (0.06; Giesen
& Geurts 2004). De voedselrijke graslanden en een locatie met heischraal grasland zit daar boven, maar wel
onder de grenswaarde voor matig voedselrijk grasland (0.12; Giesen & Geurts 2004). De verschillen van
P/Fe+Al) tussen de voedselarme vegetatietypen hebben hetzelfde patroon als bij P-totaal.
De locaties met heischraal graslanden zijn gemiddeld rijker aan fosfaat dan de vergraste heiden. Deze hogere
fosfaatgehalte hangen samen met het opbrengen van grond en extensief landbouwkundig gebruik. Een ander
onderscheid in nutriënten is dat de heischrale locaties een hoger gehalte hebben van uitwisselbaar K, Mg en van
totaal K, Mg t.o.v. van de vergraste heiden en droge naaldbossen.
Door extractie van de bodemstalen met een zoutoplossing van KCl is gekeken naar de beschikbaarheid van
ammonium en nitraat (Figuur 38). Voor het NH4-gehalte is er van laag naar hoog een opeenvolging van
vergraste droge heide > vergraste natte heide, droog naaldbos > droog, matig eutroof grasland+droog heischraal
grasland > nat eutroof grasland. De eutrofe graslanden hebben daarbij een overlap met heischraal grasland. De
meeste meetwaarden zijn niet extreem hoog, zodat op de meeste locaties weinig toxiciteitseffecten van een hoog
NH4-gehalte zijn te verwachten (Van de Berg et al. 2008). De ratio van NH4 met NO3 is belangrijk voor heide en
heischrale soorten die hun optimum hebben in zwak gebufferde milieus. Bij een hoge ratio is vastgesteld dat
zulke soorten minder goed kiemen en groeien. Op basis van experimenteel onderzoek van Van de Berg et al.
(2008) werden zulke effecten gevonden bij een ratio van > ca. 1. Alle waarden van de 20 beschouwde stalen uit
De Maten liggen boven deze grenswaarde (gekleurde punten in Figuur 38). Binnen de droge naaldbossen, de
heischraal graslanden en de eutrofe graslanden is de ratio variabel. De vergraste heiden hebben een relatief
lage waarde.
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Figuur 36: De relatie van de zuurgraad met de basenverzadiging en basenvoorraad in en rond de drie om te
vormen bosgebieden. De locaties zijn ingedeeld op basis van bestaande vegetatie.
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Figuur 37: Boven: de relatie tussen P-totaal en P-oxalaat. Onder: de relatie tussen P-totaal en de ratio van
P/(Fe+Al) in het oxalaatextract. De meetwaarden zijn uitgedrukt in hoeveelheden per volume-eenheid bodem. De
locaties in en rond de drie gebiedsdelen met beoogde omvorming van boslocaties zijn getypeerd op basis van
actuele vegetatie (punten met gekleurde symbolen). De stalen uit de drie natte laagten in De Maten zijn voor
deze laagten onderscheiden (punten met open symbolen in zwart). De stippellijnen geven grenswaarden aan.
Die van P-totaal is gebaseerd op Smolders et al. 2009) en die van P/(Fe+Al) op Giesen & Geurts 2004.

Figuur 38: Het NH4-gehalte en de ratio van NH4/NO3 (mol/mol) gemeten in KCl-extract. De locaties in en rond
de drie gebiedsdelen met beoogde omvorming van boslocaties zijn getypeerd op basis van actuele vegetatie
(punten met gekleurde symbolen). De stalen uit de drie natte laagten in De Maten zijn voor deze laagten
onderscheiden (punten met open symbolen in zwart). De stippellijn geeft grenswaarde weer waarboven diverse
heischrale plantensoorten minder goed kiemen en groeien.
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Nadere vergelijking met referentiewaarden
De metingen zijn vergeleken met ranges van vegetatietypen gepubliceerd door De Graaf et al. (2009). Wat
betreft pH bereik geeft deze studie voor droge heide en heischraal grasland zeer vergelijkbare ranges op voor
pH-H2O van de bodem (vergelijking met Vlaamse dataset). Daarbij zijn de metingen van droge locaties
vergeleken met referentiewaarden van droge heide, stuifzandvegetatie en de grondwater beïnvloede locaties met
die van natte heide en heischraal grasland. Bij deze toetsing is van belang te beseffen dat de opgegeven
referentiewaarde gebaseerd is op metingen op locaties die deels werden beïnvloed door een hoge verzurende
atmosferische depositie van NOx, NH4 en SO4. De details van deze vergelijking staan in Bijlage 16.
De vergelijking levert het volgende op:

Het organische-stofgehalte is te hoog voor stuifzandvegetatie.

Vergraste droge heide (1 locatie) heeft een te lage pH voor stuifzandvegetatie en heischraal grasland.

Dit geldt ook voor droge naaldbossen en die hebben zelfs een te lage pH voor droge heide.

Van de grondwaterafhankelijke locaties heeft alleen eutroof grasland een geschikte pH voor heischraal
grasland; de overige typen zijn te zuur.

Voor het NH4-gehalte worden geen knelpunten gesignaleerd. Soms is het gemeten gehalte ‘te laag’, maar
dat wordt niet als knelpunt gezien. Binnen de opgegeven referentieranges heeft een hoog NH4-gehalte wel
een negatief effect op de plantensoortenrijkdom van het heidelandschap en droge heiden (De Graaf et al.
2009).

Voor de ratio van NH4/NO3 geldt ook dat de waarden binnen de range vallen of lager zijn. Deze ratio heeft
echter wel sterke invloed op de kwaliteit van droge heide en heischraal grasland. Hoe hoger deze ratio hoe
lager de plantensoortenrijkdom (zie boven; De Graaf et al. 2009).

Vergraste droge heide (1 locatie) heeft een te lage voorraad van uitwisselbare basen (Ca+Mg+K) voor
heischraal grasland. Dit is deels het geval bij vergraste natte heide en droog naaldbos. Vochtig loofbos
heeft ook voor natte heide en heischraal grasland een te lage basenrijkdom.

13.1.4 Conclusies
Op basis van het bodemchemische onderzoek kan het volgende ten aanzien van de herstelbaarheid van habitats
worden geconcludeerd.
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Voor uitbreiding van stuifzandvegetatie is het niet voldoende om (na verwijdering van het bos) alleen de
strooisellaag te verwijderen. Herstel vergt dan ook het verwijderen van de humushoudende minerale laag.
Verder geldt voor dit habitat als knelpunt een te lage zuurgraad in de minerale toplaag, die kan leiden tot Altoxiciteit voor sommige typische plantensoorten. Voor herstel van een goede kwaliteit is daarom dieper
afgraven tot de minder sterk uitgeloogde zandlaag nodig of het verhogen van de pH door lichte bekalking.
Wanneer voor vergraste heide en naaldbos herstel van droge heide met alleen verwijdering van de
strooisellaag wordt nagestreefd, dan is de lage pH van de resterende minerale laag een knelpunt. Vooral de
naaldbossen hebben een extreem sterk verzuurde en uitgeloogde minerale toplaag. Dit is nadelig voor
soorten die een iets betere buffering nodig hebben en gevoelig zijn voor Al-toxiciteit.
Voor herstel van natte heide vanuit vergraste heide met alleen verwijdering van de strooisellaag is een te
lage basenrijkdom op een deel van de locaties een knelpunt. Voor zulk herstel vanuit vochtig bos is dat ook
op de twee onderzochte locaties het geval. Voor herstel van een goede kwaliteit is daarom kwel van
basenhoudend grondwater van belang. Op locaties met geen of weinig aanvoer van basen door toestroming
van grondwater helpt het artificieel verhogen van de pH met behulp van lichte bekalking na plaggen.
Momenteel komen droge heischraal graslanden in De Maten voor op locaties waar de basenhuishouding en
nutriëntenhuishouding beter is dan in de heiden en naaldbossen. Deze condities hangen samen met gebruik
(extensieve landbouw) en ingrepen (opbrengen niet uitgeloogde grond) in het verleden. De basen- en
nutriëntentoestand van de minerale toplaag in de vergraste heiden en naaldbossen is momenteel
ongeschikt voor ontwikkeling van heischraal graslanden. Vergraste heide en vooral droge naaldbossen
hebben door de sterke uitloging (mede door de sterk verzurende depositie in het verleden geen geschikte
basenrijkdom en zuurgraad voor heischraal graslanden. De te lage basenrijkdom heeft ook een negatief
effect op de plantensoortenrijkdom van het heidelandschap in zijn geheel en specifiek voor heischrale
graslanden (De Graaf et al. 2009). De NH4/NO3-ratio valt momenteel binnen de range van het habitat maar
ook hier geldt dat de gemeten waarde ongunstig zijn voor typische heischrale soorten (Van de Berg et al.
2004; De Graaf et al. 2009). Verder dient er rekening mee te worden gehouden dat het kappen van bos,
strooiselverwijdering enplaggen kan leiden tot een tijdelijke, sterke verhoging van de NH4-concentratie in
het bodemvocht en ook tot verhoging van de NH4/NO3 ratio. Dit is een gevolg van verhoogde mineralisatie
van het resterende organische materiaal na de ingreep en een stagnatie van de nitrificatie door de zeer lage
pH. Voor herstel van heischraal graslanden uit vergraste heide en naaldbos zijn naast maatregelen als
verwijdering van bos verwijdering van de strooisellaag en plaggen aanvullende maatregelen nodig die de
basen- en nutriëntencondities van de resterende minerale toplaag beïnvloeden. Te denken valt aan
bekalking met dolokalk na plaggen.
Voor herstel van heiden en heischraal graslanden vanuit eutrofe graslanden is een hoge fosfaatrijkdom een
knelpunt. Omdat eutrofe graslanden door de bekalking in het verleden een verhoogde pH en basenrijkdom
hebben is de basenhuishouding geschikt voor heischraal graslanden. Tevens zijn de Mg- en K-gehalten
gunstig. Op deze locaties kan daarom het beste ontwikkeling van dit habitat worden nagestreefd. De
fosfaatrijkdom kan worden verlaagd door verschraling (maaien en afvoeren), uitmijnen (bemesting met N en
tegelijk maaien en afvoeren) of door verwijdering van de bodemtoplaag. Grove berekeningen van de
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benodigde tijdsduur voor P-arme omstandigheden in de bodemtoplaag van 0-10 cm-m duiden op ca. 8-14
jaar voor uitmijnen (N-bemesting+maaien en afvoeren) en op 70 jaar voor verschralen (maaien en
afvoeren). Verwijdering van de bodemtoplaag heeft als nadeel dat een groot deel van de basenvoorraad en
daarmee zuurbuffercapaciteit verwijderd wordt. De voorraad uitwisselbare basische kationen is namelijk
vooral gebonden aan de organische stof in de toplaag.

13.2 Potentiële locaties voor herstel van grondwaterafhankelijke,
voedselarme habitats in natte laagten
13.2.1 Inleiding
In het studiegebied komen drie natte laagten voor die voorheen vijvers zijn geweest en nadien agrarisch werden
gebruikt. Dit betreft de laagten De Heiweyer (52), Platte Pier (50) en Hemmekesweyer (51) (zie kaarten in Bijlage
15). Door verdroging in het verleden en bemesting zijn de laagten nu voedselrijk en hebben ze veelal een
voedselrijke graslandvegetatie. Bij het uitwerken van mogelijke herstelmaatregelen is een overweging om de
nutriëntenrijke bodemtoplaag in deze laagte te verwijderen. Er is daarom gekeken naar de bodemchemie van de
horizont op 30 tot 45 cm diepte, uitgaande van een ondiepe afgraving van 30 cm. Het organische-stofgehalte, de
basen- en de nutriëntenchemie zijn onderzocht op basis van 20 bodemstalen.

13.2.2 Aanpak
De 20 locaties voor staalname zijn ruimtelijk verdeeld over de drie laagten (zie kaart in Bijlage 15). Bij de
verdeling van de locaties is rekening gehouden met de omvang van de laagten. Elke staal bestond uit een
mengstaal van deelmonsters. Stalen voor chemische bepalingen en voor de bulkdichtheid zijn apart genomen.
Voor de monstername zijn eerst gaten gegraven tot ca. 30 cm diepte. Vervolgens zijn de monsters genomen met
een steekbus van 15 cm lengte. Met een rolmaat is de exacte diepte van de staal bepaald. In de bodemstalen
werden de volgende variabelen geanalyseerd: bulkdichtheid (drooggewicht per volume eenheid), organischestofgehalte (op basis van gloeiverlies), Al, Fe, Mn en P in ammoniumoxalaatextract, totaal waarden van P, N, S,
C, Ca, Mg, K, Al, Cd, Pb, Zn, Fe, Mn, pH in waterextract, pH, NO3, NH4 in 1M KCL-extract. Tevens werd een
verzuringsproef uitgevoerd door het meten van de pH-daling van veldvochtige monsters die enige tijd aan de
lucht werden blootgesteld. Van elke staal werd in deze proef op de tijdstippen 0, 7 en 28 dagen de pH in
waterextract gemeten. Deze proef werd uitgevoerd om vast te stellen of de dagzomende bodemhorizont na 30
cm afgraven verzuringsgevoelig was voor blootstelling aan de lucht door oxidatie van ijzersulfiden en
gereduceerde ijzerhydroxiden. Verder werden diverse ratio’s berekend. Voor een aantal variabelen werd het
gehalte (mmol/kgDW) op basis van de bulkdichtheid voor bodemdikte van 10 cm dikte omgerekend naar hoeveel
2
2
per oppervlakte-eenheid (mmol/m , of meq/m ) ter bepaling van voorraden.
De meetgegevens worden geanalyseerd voor patronen in organische-stofgehalten, basenchemie en
nutriëntenrijkdom. Daarbij vindt ook een evaluatie plaats van de geschiktheid van de actuele bodemchemie voor
de beoogde habitats.

13.2.3 Resultaten
De meetresultaten staan in Bijlage 15. Hierin zijn ook de belangrijkste berekende variabelen opgenomen. Tabel
20 geeft een samenvatting op niveau van actueel vegetatietype. In de grafieken waar deze subparagraaf naar
verwijst zijn de punten met open, zwarte symbolen van belang.
Bodemprofiel, organische stof en bulkdichtheid
De textuur van de stalen bestaat in de laagten Hemmekesweyer (51) en Platte Pier (50) doorgaans uit zand en
grind en in laagte De Heiweyer (52) uit zand. Veelal waren de stalen waterverzadigd. De bemonsterde
bodemhorizont is variabel. In de laagte Platte Pier (50) (51) is meestal een staal van de C-horizont genomen.
Stalen in het noordelijk deel bestaan echter uit een AC- en A+C-horizont. In laagte Hemmekesweyer (51)
bestaan alle stalen uit een A- of AC-horizont. Voor laagte De Heiweyer (52) betreft het meestal de C-horizont. Op
de meest oostelijke locatie bestaat de staal uit een venige laag plus een deel van de C-horizont. Aan de zuidzijde
betreft het een A- en AC-horizont. Deze verschillen weerspiegelen zich in het gemeten organische stofgehalte.
Dit is het gemiddeld het hoogst in de Hemmekesweyer (51). In de andere laagten is het gehalte doorgaans laag
(0.2-2%) en komen hogere waarden in de range van 3 tot 5 % alleen lokaal voor. De bulkdichtheden zijn door de
relatief lage organische stofgehalten hoog. De verschillen in bulkdichtheden hangen nauw samen met het
2
organische-stofgehalte (r = 81%).
Zuurgraad en basenchemie (Figuur 39)
In de stalen uit de laagten is de bodem-pH gemeten en ook de daling van de pH bij blootstelling van veldvochtige
2
stalen aan de lucht. De pH in water en KCl-extract zijn sterk met elkaar gecorreleerd (r =0.91). De veldmetingen
2
van de pH hebben een geringe correlatie met de pH-H2O en pH-KCl (r respectievelijk 0.39 en 0.30). Deze lage
correlatie wordt veroorzaakt door een grote variatie van de pH-veld bij hoge pH-waarden van de metingen in de
extracten. Hieronder worden verder alleen de pH-metingen in de extracten besproken. De pH-H2O en pH-KCl
zitten in het bereik van respectievelijk 4.1-6.6 en 3.9-5.6 en liggen daarmee hoger dan de waarden die zijn
gemeten in minerale toplaag van heiden en bossen. De Hemmekesweyer (51) en Platte Pier (50) hebben een
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hogere pH dan De Heiweyer (52). Mogelijk houdt dit verschil verband met verschil in geologische afzetting (zie
boven bij textuur). Van de basische kationen gemeten in de destructie heeft Ca de hoogste waarden in de Platte
Pier (50) en K de hoogste waarde in De Heiweyer (52). Deze hoge waarden zijn vergelijkbaar met die van de
gemeten waarden in heischraal grasland en eutrofe graslanden elders in De Maten. Als proxie voor de
basenverzadiging is de ratio van de som van totaal Ca+Mg+Na+K met organische stof en de ratio van totaal Ca
2
met organische stof uitgerekend. De eerst genoemde ratio heeft een geringe correlatie met pH-KCl (r =0.11), de
2
tweede heeft een matige correlatie (r =0.59). Dit patroon duidt er op dat de bodem-pH samenhangt met de Cabezetting op het kationenadsorptiecomplex. Omdat alleen een totaalbepaling met destructie is uitgevoerd en
geen bepaling van uitwisselbare kationen kan de basenbezetting niet worden uitgerekend.
In de verzuringsproef met het blootstellen van veldvochtige stalen aan de lucht treedt oxidatie op. Bij oxidatie van
ijzersulfiden en gereduceerde ijzerhydroxiden wordt zuur gevormd. Wanneer niet al dit zuur wordt gebufferd door
zuurbufferende processen zal een daling van de pH optreden. Zuurbuffering kan plaatsvinden door reactie met
HCO3 in het porievocht, uitwisseling van basische kationen op het adsorptiecomplex met H+ en oplossing van
kalk. Gezien het gemeten pH-bereik zal geen kalk voorkomen in de stalen. Van de andere twee processen zorgt
kationuitwisseling voor het overgrote deel van het zuurbufferend vermogen. In de verzuringsproef trad gemiddeld
de grootste pH-daling op in de stalen van de Platte Pier (50) en Hemmekesweyer (51). De pH daalde hier ook
sneller dan in de stalen van De Heiweyer (52). (Figuur 39 en Tabel 20). De range van deze daling vertoont voor
de drie laagten echter veel overlap. De verschillen contrasteren echter met de verschillen in bodem-pH en ratio
totaal Ca/organische stof tussen de laagten. Wanneer gekeken wordt naar de relatie tussen de pH-daling met de
som van totaal Ca+Mg+Na+K en met de ratio van totaal Ca/ organische stof dan is er geen overduidelijk patroon
aanwezig. Er is alleen een tendens dat de sterkste pH-daling optreedt bij lage waarden van deze twee
variabelen. Er is geen relatie aanwezig van de pH-daling met de potentiele verzuringscapaciteit berekend op
basis van FeS en Fe-hydroxiden uit totaal Fe en S. De potentiële verzuringscapaciteit is in alle stalen groter dan
het potentieel zuurbufferend vermogen berekend uit totaal Ca+Mg+Na+K. Deze patronen duiden er op dat de
werkelijke verzuringscapaciteit bij oxidatie deels onafhankelijk is van de zuurbuffercapaciteit. De resultaten van
de verzuringsproef duiden op grote verschillen in de netto verzuringscapaciteit en dat de Platte Pier (50) en de
Hemmekesweyer (51) lokaal sterk verzuringsgevoelig zijn bij afgraven en droogval van de nieuwe toplaag.

Nutriëntenhuishouding
2
Totaal stikstof is sterk gecorreleerd met het gehalte organische stof (r = 0.96) en is grotendeels in de organische
2
stof opgeslagen. De correlatie van totaal fosfaat met organische stof is juist gering (r = 0.34). Dit betekent dat
het fosfaat voor een aanzienlijk deel in anorganische vorm aanwezig is. Uit Figuur 37 (grafiek boven) blijkt dat P2
totaal en P-oxalaat sterk zijn gecorreleerd (r =0.94). De ratio van P-oxalaat met die van P-totaal is vrij hoog
(0.16-0.37) en hoger dan die van de minerale toplaag in heiden, heischrale graslanden en bossen in De Maten.
Het P-totaal-gehalte is van de meeste stalen lager dan de grenswaarde waaronder schrale vegetatie voorkomt (3
mmol/L; Smolders et al. 2009). Drie van de vijf locaties in de Hemmekesweyer (51) zitten echter boven die
grenswaarde. De ratio van P/(Fe+Al) in het oxalaatextract in de meeste stalen ligt ook binnen het bereik van
schrale vegetatie (<0.06 mol/mol; Giesen & Geurts 2007). Een beperkt aantal locaties in de drie laagten heeft
een waarde in het bereik van matig eutrofe vegetatie (0.06-0.12 mol/mol).
Door extractie van de bodemstalen met een zoutoplossing van KCl is gekeken naar de beschikbaarheid van
ammonium en nitraat (Figuur 38). De meeste stalen hebben een laag NH4-gehalte en alle stalen hebben een
laag NO3-gehalte. Het lage NO3-gehalte hangt samen met de gereduceerde omstandigheden (waterverzadigd).
Bij enkele stalen is het NH4-gehalte hoger, wat samengaat met een toename van de ratio van NH4/NO3. Deze
ratio kan niet nauwkeurig worden bepaald omdat de gemeten NO3-waarden vaak onder de detectiegrens liggen.
Samenvattend kan gesteld worden dat de voorraad aan minerale stikstof in de bodem gering is.

13.2.4 Conclusies
Op basis van het chemie-onderzoek worden hieronder worden conclusies getrokken over de potenties voor
grondwaterafhankelijke habitats na afgraven.
In een groot deel van de laagten De Heiweyer (52) en Platte Pier (50) is het mogelijk om een fosfaatniveau te
bereiken dat geschikt is voor schrale vegetaties. In de laagte Hemmekesweyer (51) is dat ten dele het geval
waardoor deze laagte na afgraven meer perspectief heeft voor matig voedselrijke natuurtypen
(dotterbloemhooiland en alluviale bossen). In alle laagten is de voorraad aan minerale stikstof gering. Delen van
De Platte Pier (50) en Hemmekesweyer (51) zullen na afgraven een relatief hoge bodem-pH hebben en zijn
daarmee het meest kansrijk voor relatief basenminnende vormen van de habitats Overgangs- en trilvenen en
Alluviale bossen. Langs de hogere randen van deze laagten zijn door de hogere pH ook mogelijkheden voor
vochtige vormen van heischraal grasland. Voor dit laatste type is wel ontwikkeling van organische stof nodig na
het afgraven. Beide laagten zijn wel bij droogval deels gevoelig voor sterke verzuring van de bodem. De Platte
Pier (50) heeft ook door de combinatie van zowel een laag organische-stofgehalte en een relatief hoge bodempH mogelijkheden voor ontwikkeling van relatief sterk gebufferde vormen van zwak gebufferde venvegetatie.
Door de lage bodem-pH heeft De Heiweyer (52) eerder mogelijkheden voor relatief zure vormen van Overgangsen trilvenen. Waar ook het organische-stofgehalte laag is, bestaan ook mogelijkheden voor zwak gebufferde
vennen. In de hogere randen zijn hier ook mogelijkheden voor natte heide en heischraal graslanden.
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Figuur 39: Bodemzuurgraad en basenchemie in de drie laagten. Boven: de bodemzuurgraad (pH in KCl-extract)
uitgezet tegen de voorraad van de som van totaal Ca+Mg+Na+K. Midden: de pH-verandering in de
verzuringsproef uitgezet tegen de voorraad van totaal Ca+Mg+Na+K in een bodemlaag van 10 cm. Onder de pHverandering in de verzuringsproef uitgezet tegen de ratio van Ca-totaal/ organische-stofgehalte. De pHverandering in de verzuringsproef betreft de daling van de pH in veldvochtige stalen na blootstelling aan de lucht
gedurende 28 dagen. De stalen uit de drie natte laagten in De Maten zijn voor deze laagten onderscheiden
(punten met open symbolen in zwart). In de bovenste grafiek zijn ook ter vergelijking de stalen in en rond de drie
gebiedsdelen met beoogde omvorming van boslocaties opgenomen. Deze zijn getypeerd op basis van actuele
vegetatie (punten met gekleurde symbolen).
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14

Landschap en cultureel erfgoed

Deze paragraaf bespreekt het onroerende aspect van landschap en archeologie.

14.1 Landschappelijke en cultuurhistorische waarden
Informatie over landschap en cultureel erfgoed is afkomstig van de Diensten AGIV (Agentschap voor
Geografische Informatie Vlaanderen; URL: www.agiv.be). Voor informatie over archeologische relicten is gebruik
gemaakt van de Centrale Archeologische Inventaris (URL: http://cai.erfgoed.net/). Navraag bij de Dienst
Cultureel erfgoed in Hasselt leverde geen publicaties op specifiek over cultuurhistorische en archeologische
waarde van de Maten.
De Maten is voorgesteld als ankerplaats voor erfgoedlandschappen. Deze ankerplaats overlapt grotendeels met
de SBZ-V De Maten. Als historische waarden worden hiervoor aangemerkt "Steentijdsites”. Op de Ferrariskaart
zijn reeds meerdere vijvers aangeduid. Ze zijn ontstaan door turfwinning. De vallei was reeds ten tijde van
Ferraris in hoge mate bebost. Als erfgoedwaarden komen dan ook voor: stuifduinrelicten, historische vennen en
vijvers, historisch stabiele heide en bos.". De steentijdsites zijn in de ruimtelijke databank van AGVI niet
gelokaliseerd.
Als landschapswaarden wordt het volgende onderkend (letterlijk overgenomen uit genoemde bron):

Wetenschappelijke waarde: Waardevol is het voorkomen in een aaneensluitend logisch geheel van voor de
Kempen typische en steeds zeldzamer wordende landschapselementen zoals vijvers met verlandingszones,
veenplassen, vochtige en droge heidegebieden, al dan niet begroeide langgerekte kalkarme landduinen,
eiken-berkenbosjes, weidegebieden met houtkanten enz. Daarbij horen ook een kenmerkende flora en
fauna. De Maten zijn als het ware een synthese van het klassieke Kempense moeras- en heidelandschap
met een aaneenschakeling van evenwijdige duinruggen, parallel met de Stiemerbeek.

Historische waarde: De visvijvers (weyers) in de vallei van de Stiemerbeek werden reeds vanaf de 15de
eeuw aangelegd ten behoeve van de viskweek. Ze waren een onderdeel van het plaatselijke
landbouwsysteem, dat hier in het landschap herkenbaar blijft en dat samenhing met het voorkomen van
heidegebieden, akkers, weilanden en beemden. In het gebied bevindt zich nog een oude, typisch
Kempense boerderij, omringd door enkele akkers en weilanden en ingeschakeld in het beheer. De
Slagmolen is weliswaar sedert 1955 buiten werking maar van industrieel-archeologische waarde, als
dusdanig een herkenbaar en integrerend onderdeel van het landschap rond de Stiemerbeek. Waar zich nu
de Slagmolen bevindt, werd immers reeds omstreeks 1523 een eerste molen gebouwd.

Esthetische waarde: Van op de duinkammen heeft men mooie vergezichten over de d.m.v. smalle dijkjes
van elkaar gescheiden omliggende vijvers en plassen. De afwisseling van rietlanden, bosjes en
heidegebieden resulteert in een mozaïek van begroeiing.

Sociaal-culturele waarde: Te midden van het industriële en verstedelijkte hart van Limburg biedt dit stukje
ongerepte landschap verpozing. Wandelpaden brengen de bezoeker tot in het hart van het landschap.

Ruimtelijk structurerende waarde: Het voorkomen van de Stiemerbeek en zijn zijtakken was hier bepalend
voor de organisatie van het landschap.
Als bedreigingen worden gezien de mindere kwaliteit van het water dat de vijvers voedt, de teloorgang van het
open landschap door verlanding en verbossing, de toenemende recreatiedruk en de oprukkende verstedelijking
vanuit de bipool Hasselt-Genk. De recente bebouwing levert geen bijdrage tot de landschapswaarden. Wenselijk
voor het beleid zijn het tegengaan van versnippering door infrastructuur en verstedelijking binnen de bipool
Hasselt-Genk. Uitbreiding en buffering van het landschapsecologisch rijk gebied dient te worden bevorderd.
Naast het voorstel voor een ankerplaats zijn het beschermde dorpsgezicht in de omgeving van de Slagmolen en
het beschermde monument de Slagmolen van belang. Voor de omgang met genoemde beleidsstatuten voor
cultureel erfgoed wordt verwezen naar het IHD-rapport van de Maten (ANB 2011).

14.2 Archeologische waarden
Onderstaande informatie is aangeleverd door Annick Arts van Onroerend Erfgoed Limburg. De geleverde
beschrijving is letterlijk overgenomen.
De volgende archeologische gegevens De Maten zijn bekend ():
Archeologische sites binnen het vogelrichtlijngebied:

CAI 55027: Mesolithisch kampement, onderzocht in 1900 door De Puydt en in 1920 door L. Lequeux

CAI 52085: Laat-Mesolithisch kampement, onderzocht in 1900 door De Puydt en in 1920 door L. Lequeux

CAI 52086: Laat-Mesolithisch kampement, onderzocht in 1900 door De Puydt en in 1920 door L. Lequeux

CAI 52087: Laat-Mesolithisch kampement, onderzocht in 1900 door De Puydt en in 1920 door L. Lequeux

CAI 55231: Paleolithische losse vondst gevonden in 1938 bij de aanleg van het Albertkanaal

CAI 50552: Midden-Neolithische gepolijste bijl
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CAI 51665: IJzertijd, vondstenconcentratie van metalen vondsten waaronder een ijzeren hamer. Gevonden
omstreeks 1900.
CAI 55027, 52085, 52086 en 52087 behoren vermoedelijk tot 1 sitecomplex.



Archeologische sites net buiten het vogelrichtlijngebied (straal van ca. 1km):

CAI 700383: Dorpsschans Genk, 16e eeuw

CAI 52108: Midden-Neolithische gepolijste bijl, gevonden in 1896

CAI 52084: Laat- Mesolithisch kampement en Neolithische vondstenconcentratie, onderzocht in 1900 door
De Puydt en in 1920 door L. Lequeux

CAI 52120: Steentijd, geelbruine bijl, gevonden in 1943 bij een ontginning

CAI 52094: Mesolithisch kampement, onderzocht in 1900 door De Puydt

CAI 52095: Midden-Neolithische vondstenconcentratie waaronder een gepolijste bijl en pijlpunten,
gevonden eind 19e eeuw bij de verbouwing van een stal.

Figuur 40: Ligging van archeologische sites in en rond De Maten (bron: Onroerend Erfgoed Limburg).
Het merendeel van de gekende archeologische sites binnen de Maten en in de omgeving betreft prehistorische
vindplaatsen en schansen. De schansen zijn boerenschansen; een fenomeen dat veelvuldig voorkwam in de
Kempen in de 16e – 17e eeuw. Het betreft verdedigingselementen dikwijls gesitueerd in een natte omgeving en
bestaande uit een al dan niet opgehoogd schanslichaam met wallen en omringd door grachten. De schansen
lagen verwijderd van de eigenlijke nederzetting en vormden een toevluchtsoord waar de bewoners van een
nederzetting zich konden verschansen in tijden van oorlog.
e

De prehistorische sites zijn praktisch alle oude vondstmeldingen en onderzoeken uit het einde van de 19 en
begin van de 20e eeuw. De exacte positie van de sites is dan ook niet nauwkeurig te bepalen. Toch kunnen we
er van uitgaan dat deze gekende sites slechts het topje van de ijsberg zijn. Slechts ca. 10% van de
archeologische sites is gekend. De overige 90% ligt nog verborgen in de bodem. De topografische en
bodemkundige situatie in de Maten is alleszins veelbelovend. In 2001 werd er een onderzoek uitgevoerd naar het
voorkomen van finaalpaleolitische en mesolitische sites in de Kempen en hun relatie met de bodems (Van Gils &
De Bie, 2002). Daaruit bleek dat deze sites op zeer veel verschillende bodemseries voorkomen, en het dus niet
zo zinvol is om de sites rechtstreeks aan de volledige bodemseries te koppelen. Wanneer de bodemserie
opgesplitst wordt in haar belangrijkste onderdelen (textuurklasse, drainageklasse en profielklasse), verschijnen er
wel duidelijke patronen. Bij de textuurklassen nam het aantal sites per km² duidelijk toe naarmate de bodem
zandiger wordt. De textuurklassen Z en X leken de meeste sites per km² te bevatten. De algemene tendens bij
de drainageklassen is “hoe droger hoe meer sites”, maar ook drainageklassen c, d, en zelfs e en f bevatten nog
sites. Het onderzoek in de jaren daarna toonde aan dat dit vooral een relatief gegeven is: als de omgeving zeer
nat is, zijn relatief droge gronden reeds attractief genoeg voor jager-verzamelaar bewoning. Het prospectieonderzoek in dezelfde publicatie toonde aan dat het niet louter droge ruggen zijn die een hoge potentie vertonen,
maar dat de nabijheid van water de belangrijkste factor is. Droge ruggen zonder water in de nabijheid leverden
nooit vondsten op, terwijl op de droge ruggen vlakbij (voormalig) open water in 75% van de locaties vondsten
werden aangetroffen.
Afgaande op deze recente inzichten en het voorkomen van reeds gekende archeologische, prehistorische sites
in het gebied, is de kans zeer hoog dat er nog vele archeologische sites aanwezig zijn op de landduinen in de
Maten. Bodemingrepen op de landduinen, zeker op de hellingen naar het water toe, worden best zo veel mogelijk
vermeden om het archeologisch erfgoed te beschermen. Voorafgaand onderzoek is aangewezen indien er toch
werken die met bodemingrepen gepaard gaan, uitgevoerd zullen worden.
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DEEL 4: MODELLERINGEN GRONDWATER,
OPPERVLAKTEWATER EN VEGETATIE
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15

Hoofdlijn aanpak

In deze studie zijn met modelleringen grondwaterstandsregime, grondwaterstroombanen,
oppervlaktewaterstandsregime en waterbalans van het vijversysteem en het potentiële voorkomen van
vegetatietypen bepaald. Doelen van deze modelleringen zijn: 1) een bijdrage leveren aan inzicht in het huidige
hydro-ecologische functioneren van het gebied en 2) het analyseren van maatregelscenario’s voor herstel van
grondwater- en oppervlaktewaterafhankelijke habitats. In Figuur 41 wordt een overzicht gegeven van de
gebruikte modellen en hun onderlinge samenhang. De begrenzing van de modelgebieden is dusdanig dat de
omstandigheden in SBZ De Maten en randzones kunnen worden gemodelleerd. Bij de grondwatermodellering is
gekozen om het lokale grondwatermodel te plaatsen in een regionaal grondwatermodel. Het stationaire regionale
model legt daarbij randvoorwaarden op aan het transiënte lokale model. Het lokale grondwatermodel wordt
gebruikt voor het berekenen van grondwaterregime en stroombaanpatronen van grondwater. Dit model levert
outputgegevens aan het oppervlaktewatermodel (kwel- en infiltratiefluxen in de vijvers) en aan de modellering
van terrestrische vegetatietypen met het NICHE-Vlaanderenmodel (grondwaterregime en kwelfluxen). Ook het
waterregime in de vijvers is gebruikt als input voor het bepalen van aquatische en amfibische vegetatietypen in
de vijvers. Deze modellering van aquatische en amfibische vegetatietypen is met een apart zelf ontworpen model
uitgevoerd omdat deze vegetatietypen niet met NICHE-Vlaanderen kunnen worden gemodelleerd. De
koppelingen tussen de modellen worden bij de beschrijvingen van de modellen nader toegelicht.

regionale
grondwatermodel
(modelgebied De
Maten en omgeving)

lokale grondwatermodel (modelgebied
De Maten)

oppervlaktewatermodel
vijversystemen
(vijversystemen met
verbindingen in De
Maten)

NICHE model
terrestrische
vegetatie
(modelgebied De
Maten)

model aquatische en
amfibische vegtatie
(modelgebied
vijversystemen De
Maten)

Figuur 41: Schematisch overzicht van de gebruikte modellen en hun onderlinge samenhang. De pijlen geven aan
welk model inputgegevens levert voor een ander model.

Met de modellen en een actueel scenario is de bestaande situatie zo veel mogelijk nagebootst. Vijverpeilen zijn
zeer bepalend voor het functioneren van de grondwater- en oppervlaktewatersystemen in De Maten. Bij het
huidige peilbeheer van de vijvers valt een klein deel van de vijvers incidenteel droog. Omdat deze droogval ook
wordt bepaald door incidentele onderhoudswerkzaamheden, heeft het droogvalregime geen regelmatig patroon.
Een bestaand scenario met een droogvalregime van vijvers is daardoor lastig te definiëren. Er is daarom
gekozen om bij de modellering van het actuele scenario uit te gaan van vijvers zonder droogvalregime. Voor de
ijking van het lokale grondwatermodel is wel uitgegaan van het droogvalregime in de ijkperiode. Van die periode
zijn namelijk de vijverpeilen bekend. Bij de modellering van terrestrische vegetatie is nog onderscheid gemaakt
tussen een actueel scenario en een nul-scenario. In het actuele scenario houdt het NICHE-model rekening met
de invloed van voedselrijkdom (trofie) en beheer. In het nul-scenario zijn deze invloeden uitgeschakeld ten einde
de potenties op basis van alleen grondwaterstandsregime in beeld te brengen. Het nul-scenario wordt gebruikt
om de resultaten van doorgerekende maatregelscenario’s te evalueren.
Bij het gebruik van modelresultaten is van belang dat met modellering van het actueel scenario de werkelijkheid
nooit volledig kan worden nabootst. Modelresultaten kunnen afwijken van de werkelijkheid vanwege drie
belangrijke oorzaken 1) de beschikbaarheid van inputgegevens, 2) de accuraatheid van inputgegevens en 3)
keuzen voor specifieke modelconcepten. Inputgegevens kunnen schaars zijn of een lage dichtheid hebben.
Geleverde inputgegevens kunnen fouten bevatten met een doorwerking in de modelresultaten. Modellen
schematiseren de werkelijkheid en vergen onherroepelijk keuzes. Deze keuzes leggen beperkingen op aan
welke aspecten een model beter en minder goed kan nabootsen. Genoemde beperkingen spelen altijd een rol in
modelstudies. In deze studie worden deze beperkingen zoveel mogelijk geduid en wordt met het gebruik van de
modelresultaten omzichtig omgesprongen. Verder dient bij het gebruik van modelresultaten meer gelet te worden
op voorspelde patronen en veel minder op de uitkomsten voor kleine specifieke locaties. Bij de evaluatie van
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maatregelscenario’s moet meer waarde gehecht worden aan de relatieve verschillen tussen scenario’s en veel
minder aan de absolute uitkomsten van de afzonderlijke scenario’s.
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16

Grondwatermodel: ijking en actueel scenario

16.1 Modelgebied
Voor de grondwatermodellering t.b.v. de ecohydrologische studie van ‘De Maten’ is een getrapte aanpak
gehanteerd. Een gedetailleerd lokaal model (eigenlijke vijvergebied) wordt daarbij ingebed in een groter regionale
model (Figuur 42).
1.
2.

Het lokaal model voor het vijvergebied (Figuur 47) tussen Heiweyerbeek en Stiemer, is 6 km² groot en heeft
een uniforme rastering van 12.5 m x 12.5 m.
Het regionaal model heeft een raster met variabele gridcellen van 50 m x 50 m (kerngebied) tot 400 m x 400
m naar de rand. Het regionaal model beschrijft het gebied tussen Zusterkloosterbeek en de waterscheiding
Maas-Schelde, een areaal van ongeveer 100 km2. De rastering is voorgesteld op Figuur 43

Op basis van deze getrapte aanpak kan voor het kerngebied voldaan worden aan de gewenste resolutie van
12.5 m x 12.5 m t.b.v. de vegetatiemodellering en kan voor het regionale model een werkbare lagere resolutie
aangehouden worden. In het regionale model is de resolutie variabel met 50 m x 50 m gridcellen in het eigenlijke
vijvergebied, 100 m x 100 m gridcellen in de nabije omgeving van het vijvergebied en ter hoogte van de
waterlopen, een rastergrootte van 200 m in de overige en verderaf gelegen zones van het beekdal. Rasters van
400 m worden gebruikt in de verderaf gelegen zones op het plateau, waarvoor geen hydrogeologische data
beschikbaar zijn.

Figuur 42: Perimeter van het regionaal grondwatermodel voor het vijvergebied ‘De Maten’ (rode lijn). Het
regionaal model is begrensd door Zusterkloosterbeek (noordzijde) en Demer (zuidzijde) als rivierpotentiaal, en
een 0-flux in het oosten (waterscheiding). De zone van het lokaal model is groen omcirkeld. Het lokaal
modelgebied omvat het rood ingekleurde vijvercomplex en is begrensd door de waterlopen Stiemer en
Heiweyerbeek (zie detail in Figuur 47). De dijkstructuren in het kerngebied zijn aangegeven met gele streepjes.
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Figuur 43: Rastering van het regionale grondwatermodel voor ‘De Maten’ en omgeving.

16.2 Getrapte aanpak, ijking en betrouwbaarheid¨
In een eerste fase wordt het regionaal model opgesteld, inclusief de beschikbare data van het kerngebied de
Maten, voor wat betreft de parameters van de vijvers (waterstand, eigenschappen bedding) en rivieren. Voor de
rivieren buiten het eigenlijke kerngebied (Kloosterbeek, Demer, Stiemer stroomopwaarts Genk,..) worden de
kenmerken afgeleid van de topografische data (DHM-grid). De geologische opbouw is afgeleid van de
geologische kaart (bladen 25 en 26). In de mate van het mogelijke wordt het regionale model gekalibreerd in een
permanent regime. Omdat buiten het kerngebied slecht een beperkt aantal peilgegevens beschikbaar zijn, zal het
regionale model in principe enkel in permanent regime gebruiken worden.
De hydrogeologische karakteristieken worden in een tweede fase overgebracht naar het lokaal model van De
Maten. Dit lokale model heeft een uniforme rastering van 12.5 m, waardoor de vijvers en andere waterlichamen
met groot detail kunnen overgebracht worden. Omdat de doorlatendheid is ingevoerd op basis van een geijkt
regionaal model, wordt deze parameter nagenoeg niet gemoduleerd bij de ijking van het lokale model, en komt
de nadruk volledig op het ijken van het vijversysteem (i.c. beddingsweerstand). Het model wordt gekalibreerd in
een permanent regime en voor een transiënt regime met de neerslaggegevens van 2011 en 2012. De nuttige
neerslag is berekend rekeninghoudend met het landgebruik en de vegetatie (groeicurve). Indien bij het kalibreren
van het lokale model bepaalde kenmerken van de vijvers worden aangepast (kalibratieparameters), dan worden
deze wijzigingen ook ingebracht in het regionale model.
Voor het grote model bestaat er weinig vergelijkingsmateriaal buiten het kerngebied van de Maten. De
piëzometrie tussen de Maten en de rand van het regionale model wordt naar het westen grotendeels bepaald
door de potentialen van de waterlopen (Zusterkloosterbeek, Demer, …) waardoor er een vrij consistent
piëzometrisch patroon berekend wordt. Als met vernatting wordt bedoeld ‘een stijgende watertafel’, dan is de
betrouwbaarheid van het grote model zeer groot. Een kwantificering van de verhoogde GW-stand zal minder
betrouwbaar zijn, omdat ook talrijke numerieke effecten meespelen, o.a. de grootte van de rasters en de
nabijheid van randvoorwaarden. Ook naar het oosten, richting waterscheiding Zutendaal, zijn uitspraken over
relatieve beweging van de watertafel betrouwbaar.

16.3 Modelopbouw
Het modelgebied voor zowel het regionale als het lokale model zijn beschreven in hoofdstuk 16.
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16.3.1 Modelinvoer
In beide modelversies zijn waterlopen en oppervlaktewaters als Fourier-conditie ingevoerd. Dat laat toe de
uitwisseling met de freatische laag (in- of uittredende flux) nauwkeurig te begroten. In het hydrogeologische
model wordt uitsluitend de interactie van de oppervlaktewaters met de freatische laag berekend, in die zin dat
oppervlaktewaters de aquifer draineren of eventueel aanvullen. De voeding van het freatisch reservoir wordt
bepaald door de nuttige neerslag, i.e. de totale neerslag minus de evaporatie en oppervlakte drainage. De run-off
als dusdanig wordt in een grondwatermodel niet in rekening gebracht.
Verder worden de volgende grootheden gebruikt voor de opbouw van het regionale/lokale model:

Topografie: de topografie in het regionale modelgebied is ingevoerd op basis van het DHM-grid met
resolutie van 5 m dat door AGIV ter beschikking wordt gesteld. In het lokale model is het gedetailleerde
DHM van INBO (met een ruimtelijke resolutie van 0.25 cm) gebruikt.

Basis van de freatische laag: hydrogeologisch is er geen verschil tussen het lid van Genk (BbGe) en het lid
van Houthalen (BbHo). De top van de klei van Boom is ingevoerd als basis van het freatische reservoir.

Het verhang van de waterlopen is ingevoerd op basis van metingen die zijn uitgevoerd tijdens de studie,
hetzij afgeleid uit topografische data (indien geen metingen beschikbaar).

Het niveau van de vijvers wordt bepaald op basis van de metingen die tijdens onderhavige studie zijn
uitgevoerd.

De beddingweerstand van de vijvers wordt geschat op basis van de uitgevoerde slibdiktemetingen en wordt
gemoduleerd tijdens de ijking.

Hydrodynamische kenmerken: transmissiviteit (K × D), berging.

Aanvulling neerslag: mm per halve maand.

16.3.2 Modeluitvoer
Voor een permanent regime in een freatische laag, zonder significante zijp-fluxen uit een onderliggende aquifer,
berekent een hydrogeologisch model voor elk rasterpunt een stijghoogte h :

 
h   
h 
 K xx E    K yy E   i  0
x 
x  y 
y 
K : doorlatendheid
h : hydrostatisch potentiaal
h’ : hydrostatisch potentiaal van onderliggende (bovenliggende) aquifer
E : verzadigde hoogte
i : infiltratiedebiet (nuttige neerslag)
Voor een transiënt regime, berekent het model voor elk rasterpunt de grondwaterstand in functie van de tijd
(bijkomende parameters: porositeit en specifieke berging). Zo ook de debieten uitgewisseld met de buitenwereld
(randvoorwaarden) zoals rivieren en vijvers. De GHG/GVG/GLG waarden worden ruimtelijk weergegeven of in
een tijdsgrafiek. Het grondwatermodel berekent tevens het kwel- en infiltratiepatroon in functie van de topografie.

16.4 Regionale Model
16.4.1 Modelcode
De code voor de regionale grondwatermodellering is NEWSAM. Dat is een code die ontwikkeld is aan de Ecole
Nationale Supérieure des Mines de Paris. Voor modellering van De Maten is de code NEWSAM gekozen om
volgende redenen:

Rastering: met NEWSAM kan lokaal de rastering sterk verdicht worden

Gemakkelijke definitie van randvoorwaarden van het hybride type (Fourier-conditie)

Automatische berekening van de waterbalans van vijvers en groeven

Gemakkelijk af te leiden grootheden zoals de berekening van GHG, GVG en GLG voor lange periodes
NEWSAM gebruikt de techniek van eindige differenties en is ontwikkeld voor de simulatie van complexe
aquifersystemen. Deze code wordt sinds 1996 door Vito gebruikt voor o.a. het beheer van zandgroeves waarin
een accurate kennis van de waterbalans van bijzonder belang is. Zeer specifiek voor NEWSAM is dat deze code
een variabele rastering toelaat, waarbij alleen die zones met een fijne rastering wordt ingebracht, waarvoor
voldoende informatie bestaat of waarvan de grondwaterstand in groot detail moet gekend zijn.
Voor het studiegebied van De Maten, waarin de belangrijkste hydrografische elementen ZW-NO georiënteerd zijn
en waarbij het modelgebied ruim gedefinieerd is rond een kernzone (vijvercomplex), is dat van belang voor de
efficiëntie van de berekeningen.
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Met NEWSAM kan op een gemakkelijke manier de hydraulische balans van de vijvers worden berekend. In
functie van de positie van de vijver t.o.v. de freatische waterlaag geeft NEWSAM aan welke aanvoer/afvoer
[L3/T] nodig is om een gegeven peil in stand te houden. De uitvoerbestanden van NEWSAM kunnen worden
gelezen en verwerkt met eigen en specifieke programmatuur. Zo kunnen de resultaten van de modellering onder
verschillende vormen en op maat kan worden uitgewerkt.

16.4.2 Geografische omschrijving
Door ANB is de wens uitgedrukt om ook voor de grotere omgeving van het vijvergebied De Maten een
hydrogeologisch model te ontwikkelen, omdat vermoed wordt dat ingrepen in het kerngebied effecten kunnen
genereren op de grondwaterstand buiten het eigenlijke kerngebied.
Dit regionale model is zoveel als mogelijk afgelijnd op basis van de beschikbare natuurlijke en controleerbare
randvoorwaarden: aan noordwestelijke zijde wordt de grens gevormd door de Zusterkloosterbeek en in het
zuiden vormt de Demer de grens. In het oosten is de waterscheiding tussen het Maas en Scheldebekken
(volgens de lijn Waterschei-Zutendaal) de enige fysisch-hydrogeologische grens. De geografische begrenzing
van dit regionale model is gegeven op Figuur 42. Het model voor het kerngebied wordt ingebed in dit regionale
model.
Een terreinmodel voor het gehele gebied is voorgesteld in Figuur 44 (gebaseerd op het DHM-grid van AGIV). De
perimeter omsluit een oppervlakte van om en bij 100 km².
Voor het regionale model, waarvan de oppervlakte ongeveer 100 km² beslaat en waarvoor weinig referentieinformatie beschikbaar is, is een uniforme rastering met groot detail niet aangewezen. Daarom is gekozen voor
een variabele rastergrootte van 50 m x 50 m in de kernzone tot 400 x 400 m voor het gebied tussen de
Zusterkloosterbeek en de waterscheiding. In de omgeving van het vijvergebied en ter hoogte van de waterlopen
meten de rasters 100 m (Figuur 43).

Figuur 44: Topografie van het modelgebied begrensd door Zusterkloosterbeek en waterscheiding tussen het
Maas- en Scheldebekken. De vijvers in het kerngebied ‘De Maten’ zijn rood gemarkeerd (Bron: DHM-grid van
Agiv).

16.4.3 Geologie – reliëf
De geologische opbouw van het regionale model is niet wezenlijk verschillend van de geologie van het
kerngebied: Op de stijve klei van Boom en de slibrijke afzettingen van de formatie van Eigenbilzen, rusten de
kwartszanden van de formatie van Bolderberg, waarvan de dikte toeneemt van 20-30 m in het westen tot meer
dan 160 m aan de waterscheiding in het uiterste noorden.
De kwartaire afzettingen in de valleien bestaan meestal uit gemiddeld zand, met soms een belangrijke aanrijking
met leem. De afzettingen van het eigenlijke hoofdterras zijn veelal grind in een matrix van slibhoudend zand.
Het reliëf in het regionale model is zeer verschillend van het reliëf in het lokaal model van het kerngebied van De
Maten. Vooral ten oosten van de Stiemer wijzigt de topografie in zeer sterke mate (Figuur 44). In het kerngebied
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is het reliëf gelijkmatig oplopend met 3‰, terwijl in het regionaal model in de bovenloop van de rivieren, de
helling naar de waterscheiding dubbel zo groot wordt, nl. 5 à 6 ‰ (Figuur 45).

Figuur 45: Topografisch profiel van het regionale modelgebied.

16.4.4 Hydrogeologie – Natuurlijke grondwaterstroming
De kwartszanden van de formatie van Bolderberg (BbGe) vormen tezamen met de kwartaire afzettingen één
enkel freatisch reservoir 1. De grondwaterstroming in het freatisch pakket is naar het westen georiënteerd. In het
regionale modelgebied heeft het freatische pakket een gemiddelde dikte van 91 m. Minimale dikte is 40 m en
maximale dikte is 210 m.
In Zutendaal zijn de kwartaire afzettingen niet watervoerend.
In de afzettingen van het hoofdterras komen soms organisch rijke strata voor, waardoor in neerslagrijke periodes
water boven maaiveld kan stagneren. Deze tijdelijke vennen hebben geen relatie met de grondwaterstand in het
freatisch pakket.

16.4.5 Invoerdata en randvoorwaarden
De basisgegevens van het model zijn:

de randvoorwaarden,

het peil van de oppervlaktewaters,

de transmissiviteit,

en de nuttige neerslag.
Voor wat de randvoorwaarden betreft, zijn de Zusterkloosterbeek (westelijke begrenzing), de Heiweyerbeek en
het samengestelde stelsel van de Kaatsbeek en de Demer (zuidelijke begrenzing) ingevoerd als een Fourierconditie: afhankelijk van de positie t.o.v. de watertafel zal de rivier de freatische laag draineren (grondwater
afvoeren) of voeden (infiltratie). Rivierpotentialen zijn ingevoerd op basis van gemeten peilen en waar geen
meetwaarden beschikbaar waren, is een niveau van 1 m beneden maaiveld aangehouden. De maaiveldhoogte is
bepaald op basis van het 5 m DHM van AGIV. De beddingsweerstand is initieel geraamd op 1 dag
(beddingsweerstand wordt gemoduleerd tijdens ijking). De noordoostgrens is de waterscheiding Maas-Schelde,
parallel met de lijn Zutendaal-As, ingevoerd als een 0-flux.
In het model zijn nog volgende waterlopen ingevoerd: Dantebeek, Miezerikbeek, Achterbeek, Mienbeek en
Dorpsbeek. Het gemiddeld beekpeil is bepaald uit de beschikbare meetgegevens en waar geen metingen
beschikbaar waren is het beekpeil afgeleid van de topografie (DHM-grid AGIV) waarbij een niveau van 1 m
beneden maaiveld aangehouden is. Voor de meeste waterlopen is een beddingsweerstand van 1 dag
aangenomen, behalve voor de Stiemer en het Albertkanaal. De Stiemer is deels artificieel met een betonnen
bedding en daarom is een beddingsweerstand van 20 d aangenomen. Van het Albertkanaal zijn peil en
geometrie bekend: stroomopwaarts sas Diepenbeek is het peil 49,90 m TAW, stroomafwaarts sas Diepenbeek is
het peil 39,80 m TAW, en de breedte van het wateroppervlak is 100 m. Op basis van bestaande modellen is voor
het Albertkanaal een beddingsweerstand van 50 dagen ingevoerd.
Van de vijvers in het natuurdomein De Maten zijn de waterpeilen en de slibdiktes opgemeten in het kader van
onderhavige studie. De beddingsweerstand (c = e/K [T) van een vijver is berekend met de gemiddelde slibdikte
(e [L]) met K = 0,1 [L/T] en werd verder gemoduleerd bij de ijking.
1

Technische tekst bij de kwartairgeologische kaart 10-18 Maaseik, K. Beerten, LNE 2005
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Voor wat de transmissiviteit betreft: uit eerdere studies en modellen in de regio is de doorlaatbaarheid van de
miocene zanden goed gekend. De dikte van het freatisch pakket is afgeleid van de geologische kaart. Omdat de
kwartaire grind-formaties in Zutendaal niet watervoerend zijn is voor de berekening van de transmissiviteit
rekening gehouden met de dikte van onverzadigde zone. De transmissiviteit stijgt van 200 m²/d in het zuiden tot
790 m²/d nabij de waterscheiding in het noordoosten. De transmissiviteit is verder gemoduleerd bij de ijking.
Bij berekeningen in permanent regime wordt een gemiddelde nuttige neerslag ingevoerd voor het ganse gebied.
In permanent regime is zowel voor het regionale als het lokale model (zie verder) een gemiddelde
grondwatervoeding van 230 mm/jaar gehanteerd.

16.4.6 Beschikbare referentiewaarden
Voor het regionale model zijn weinig referentiewaarden beschikbaar. Piëzometers met dagelijkse waterstanden
zijn alleen beschikbaar in het kerngebied van De Maten (lokaal model). Er zijn slechts twee bijkomende
peilputten (DOV databank) in de regio Genk die binnen het modelgebied vallen. Deze liggen 5 à 6 km ten oosten
van de Stiemer op het plateau (ter hoogte van Terboekt) en de afstand tussen beide bedraagt slechts 1.5 km.
Figuur 46 toont duidelijk dat de beschikbare referentiewaarden(peilputten) onevenwichtig en dus ongunstig
gespreid zijn: buiten de eigenlijke zone van het vijvergebied ‘De Maten’ zijn weinig of geen peilmetingen
beschikbaar. De peilputten die beschreven worden in de studie Schansbeek 2 vallen buiten de perimeter van het
regionale model.
Vanwege gebrek aan piëzometrische data, zal het regionale model niet kunnen geijkt worden in het
topografische hoger gelegen gedeelte (tussen Stiemer en waterscheiding) en tussen de vallei van de
Zusterkloosterbeek en de Heiweyerbeek.
Het feit dat het regionale modelgebied alleen kan geijkt worden voor het centrale vijvergebied (zone lokaal
model) impliceert grotere onzekerheid m.b.t. de berekeningen voor de zones buiten het kerngebied. Voor de
westelijke uitbreiding naar de Zusterkloosterbeek is de afwijking beheersbaar omwille van de relatief korte
afstand tot de Heiweyerbeek en de aard van de ingevoerde limiet, en de al bij al weinig geaccidenteerde
topografie. Oostwaarts van de Stiemer is er weinig hydrogeologisch houvast en de topografie is zo bruusk
verschillend dat eigenlijk veel piëzometrische data nodig zijn om de berekeningen te valideren. Peilputten op het
Kempens plateau zijn echter zeldzaam, omwille van de diepte van de watertafel (> 30 m onder maaiveld) en
vooral vanwege de moeilijke omstandigheden om te boren (grind).

Figuur 46: Beschikbare referentiewaarden in het regionale modelgebied. Locaties met meetreeksen van
grondwaterstand zijn aangeduid met een kruisje (+). Het gaat om 13 locaties in het kerngebied (vijvercomplex)
en 2 oostelijke locaties op het plateau.
2

Project de Weyers : hydrologische studie Schansbeemden en Schansbroek
Rapp. 1 : hydrogeologisch model
Ecorem, 2012

110

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

16.5 Lokaal model
16.5.1 Modelcode
Voor het kerngebied van de vijvers van De Maten (lokaal model) is een hydrogeologisch model ontwikkeld met
de Visual Modflow 2009.1-software. Modflow gebruikt de techniek van de Eindige Differenties, maar laat niet toe
dat lokaal de rastering verdicht wordt. MODFLOW is als broncode door USGS ontwikkeld. De interface die door
Vito gebruikt wordt is Visual Modflow 2009.1, die door Schlumberger wordt gecommercialiseerd.

16.5.2 Geografische omschrijving
Het lokaal model beslaat het gebied dat wordt ingesloten door de Stiemer (O) en de Heiweyerbeek (W) en
aansluitende delen van het SBZ-gebied. De grenzen van het lokale model zijn de grenzen die gehanteerd
worden door INBO voor de NICHE-modellering. Grosso modo is dat naar het noordwesten, ongeveer de
waterscheiding van de Heiweyerbeek. Naar het oosten is er voor de INBO-gebied geen duidelijke fysische grens,
maar is de rand van het model evenwijdig met de Stiemer.
Het gebied tussen Stiemer en Heiweyerbeek is een min of meer afgesloten hydrogeologisch systeem, dat
rondom begrensd wordt door fysisch controleerbare grenzen. De Stiemer is weliswaar deels antropogeen, maar
ingevoerd als flux-limiet is deze randvoorwaarde op het terrein verifieerbaar. Dit laat toe om de grondwaterproblematiek van het vijvergebied in detail te beschrijven/bestuderen. Ook de impact van de dijkstructuren
stroomafwaarts van enkele vijvers kan ten volle in het model worden ingebracht.
Hydrogeologisch is er in de Maten één freatisch reservoir (Formatie van Bolderberg, Lid van Genk (BbGe)). De
vloer van het systeem (kleiig zand van formatie Eigenbilzen) wordt afgeleid uit de geologische kaart en hertaald
naar het fijnere raster. In het lokaal model worden 4 rekenlagen ingebracht, waarbij de eerste 3 lagen van west
naar oost een gelijke dikte houden. Voor laag 4 neemt de dikte toe in NO richting. Ruwweg zijn er op die wijze
40.000 x 4 actieve rasters.
De topografie is ingevoerd op basis van het DHM-grid aangeleverd door INBO. Het opnamegrid heeft een
horizontale resolutie van 0.25 m en dat is door INBO omgezet naar DHM raster van 12.5 x 12.5 m. Voor het
lokale model van het vijvergebied is in functie van de eco-hydrologische modellering, gekozen voor een uniform
raster van 12.5 m x 12.5 m.

Figuur 47: Topografie van het kerngebied) tussen Stiemer en Heiweyerbeek gebaseerd op DHM 5m (AGIV). Het
vijvercomplex ‘De Maten’ is helblauw gemarkeerd; de aanwezige dijkstructuren zijn aangeduid met rode
streepjes.
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16.5.3 Geologie – reliëf
De geologische opbouw van de ondergrond is afgeleid uit de Geologische Kaart van België, Vlaams Gewest,
bladen 25 (Hasselt) en 26 (Rekem). De oligocene en miocene zanden komen voor in het gehele studiegebied:

Formatie van Eigenbilzen [Eg] : kleihoudend glauconietzand met een dikte van ongeveer 20 m dat naar de
basis toe nog moeilijk te onderscheiden is van de onderliggende Klei van Boom (Fm Boom);

Formatie van Bolderberg, Lid Houthalen [BbHo] : fijn glauconietzand met een uniforme dikte van ongeveer
10 m;

Formatie van Bolderberg, Lid van Genk [BbGe] : fijn tot gemiddeld geel zand.
Het reliëf van het kerngebied van De Maten is zeer verschillend van het reliëf in het regionale model. In het
kerngebied is het reliëf gelijkmatig oplopend met een helling van 3‰, terwijl in het regionaal model in de
bovenloop van de rivieren (Figuur 48), de helling naar de waterscheiding verdubbelt tot 5 à 6 ‰.

Figuur 48: Topografisch profiel van het lokaal modelgebied.

16.5.4 Hydrogeologie – Natuurlijke grondwaterstroming
De freatische laag is ingesloten in de tertiaire zanden van de formaties van Eigenbilzen en Houthalen. In regel is
het kwartaire grind op het Kempens plateau niet watervoerend. In het lokale modelgebied heeft het freatische
pakket een gemiddelde dikte van 62 m. Minimale dikte is 40 m en maximale dikte is 84 m. De natuurlijke
grondwaterstroming is naar het westen georiënteerd.

16.5.5 Waterlopen, drainagegrachten en vijvers
Het tracé van de waterlopen wordt overgenomen uit de VHA-atlas. In het model worden de waterlopen ingevoerd
als een Fourier-conditie, waarbij de beddingsweerstand (e/K) van het gecalibreerd Newsam-model wordt
overgenomen. Idem voor de vijvers van De Maten, waar de beddingsweerstand was berekend uit de gemeten
slibdikte en een gecalibreerde doorlatendheid K.
Om de diffuse afwatering tussen de vijvereenheden mee in rekening te brengen is het DRN-pakket gebruikt. Met
het DRN-pakket wordt m.a.w. de oppervlakkige drainage in rekening gebracht, waarmee uittredend grondwater
over maaiveld wordt afgevoerd. Het verschil met een Fourier-conditie is dat een drainagekanaal de freatische
laag niet kan voeden. Voor elke DRN-cel kan het drainagedebiet (kwel) berekend worden op analoge manier als
voor RIVER-cellen (maar daar kan zowel drainage (kwel) als infiltratie optreden). Daarbij dient opgemerkt te
worden dat de drainageweerstand een belangrijke bepalende factor is voor het debiet. De drainageweerstand
kan technisch in het model gerelateerd worden aan bodem/bedding eigenschappen (bv. zand versus veen), maar
bij gebrek aan een betrouwbare en gebiedsdekkende bodemkaart van het gebied wordt dit binnen het kader van
deze studie niet meegenomen in de modellering. Omdat in natte perioden in de lage delen en dalflanken van De
Maten kwel optreedt waarbij het water over maaiveld wordt afgevoerd, is er, in overleg met INBO en UA,
gekozen om in het grondwatermodel over het ganse gebied mogelijkheid tot drainage van grondwater te
voorzien.
Concreet is dit als volgt in het model geïmplementeerd:
Grotere waterlopen die permanent water afvoeren, worden ingevoerd als RIVER-cellen. Alle andere cellen
worden ingevoerd als DRN-cellen. Dit betekent dat alle cellen buiten de waterlopen grondwater kunnen
draineren. De drainhoogte is bepaald op 2 cm onder maaiveld met een uniforme drainageweerstand van 1 dag.
Het invoeren van een drain-randvoorwaarde impliceert niet dat het grondwater niet boven dat niveau kan stijgen :
de grondwaterstand wordt in de eerste plaats bepaald door de omgevingswaarden (continue functie !). Een drain-
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voorwaarde laat toe dat vanaf een gegeven niveau grondwater uit het systeem verdwijnt, met een debiet dat door
de drainageweerstand wordt bepaald (T = 156 m²/d). Voor de ingemeten kleine waterlopen en grachten wordt het
gemeten drainageniveau aangehouden.
Voor alle cellen kan dan een drainagedebiet of kwelflux berekend worden.
Vijvers zijn apart gedefinieerde cellen (randvoorwaarde type River (=Fourier)). Het statisch waterpeil van de
vijver is het peil dat tijdens de onderscheiden campagnes is opgemeten. Afhankelijk van de verhouding tot het
freatische grondwater, kan een vijver ofwel grondwater afvoeren (kwel) dan wel het freatische pakket voeden
(infiltratie).

16.5.6 Invoer data en Randvoorwaarden
De randvoorwaarden van het lokaal model worden mede bepaald door het regionaal model.
In het lokale model zijn de waterlopen Stiemer en Heiweyerbeek ingevoerd als Fourier-conditie
(beekpotentialen). Bij het model in transiënt regime worden voor het peil van de oppervlaktewateren in het
kerngebied de tijdsreeks gebruikt, die is opgemeten in kader van deze studie. Voor de meeste waterlopen is een
beddingsweerstand van 1 dag aangenomen, behalve voor de Stiemer en het Albertkanaal. De Stiemer is in de
benedenloop voor een groot deel artificieel en daarom is een beddingsweerstand van 20 dagen ingevoerd. Voor
de vijvers in het natuurdomein De Maten zijn de waterpeilen en de slibdiktes opgemeten in kader van deze
opdracht. De beddingsweerstand van de vijvers is berekend uit de gemiddelde slibdikte (e) en de geschatte
doorlatendheid K = 0,01 m/d : c = e/K [T] en werd verder gemoduleerd tijdens de ijking.
Uit eerdere studies en modellen in de regio is de doorlaatbaarheid van de miocene zanden goed gekend. De
dikte van het freatisch pakket is afgeleid van de geologische kaart. Omdat de kwartaire grind-formaties in
Zutendaal niet watervoerend zijn is voor de berekening van de transmissiviteit rekening gehouden met de dikte
van de onverzadigde zone. De transmissiviteit stijgt van 200 m²/d in het zuiden tot 460 m²/d in het noordoosten.
Bij berekeningen in permanent regime wordt een gemiddelde neerslag ingevoerd. Bij berekeningen in transiënt
regime worden 14-daagse neerslag reeksen ingevoerd. In het lokaal model is de nuttige neerslag berekend op
basis van 3 pluviometers in de omgeving (data VMM), rekening houdend met landgebruik, evaporatie en run-off
(zie § 16.5.8).

16.5.7 Beschikbare referentiewaarden
In het kerngebied zijn piëzometriegegevens beschikbaar van 14 locaties (peilbuizen met dataloggers). De
opgemeten dagelijkse waterstanden zijn gebruikt voor ijking en evaluatie van de modelresultaten. Op 4 locaties
zijn er meetreeksen van ruim 2 jaar (november 2010 t.e.m. juli 2013). Op de overige 10 locaties beslaat de
meetreeks ongeveer 1.5 jaar (juni 2011 t.e.m. juli 2013).

16.5.8 Berekening van de natuurlijke voeding - Neerslagoverschot
Inleiding
Voor de simulatie van een hydrogeologisch systeem in een permanent regime (dh/dt = 0), zal de natuurlijke
neerslag meestal een minder kritische parameter zijn omdat een langjarig gemiddelde veelal gekend is. Voor een
simulatie in een transiënt regime is een langjarig gemiddelde niet voldoende. Omdat de reactiviteit van het
systeem wordt getest door een vergelijking met lange piëzometrische reeksen met punctuele opnames
(piëzometrie op één gegeven plaats op één gegeven tijdstip), wordt de nuttige neerslag als een pulsbron
meegegeven: de piëzometrie reageert immers vrij direct op de hoeveelheid water die in de aquifer binnentreedt.
Door de VITO is daarom een eenvoudige methode ontwikkeld om, op basis van 14-daagse of maandelijkse
sommen voor de totale neerslag, de overeenkomstige nuttige neerslag te berekenen.
De effectieve neerslag wordt berekend vertrekkende van de dagelijkse neerslag in 3 pluviometrische stations uit
de omgeving. De neerslag wordt geaggregeerd in periodes van 14 dagen. Dat is ook de periode om de effectieve
neerslag te begroten, op basis van de groeicurves van een aantal gewassen. Er is momenteel geen
gebiedsdekkende kaart beschikbaar m.b.t. vegetatie en landgebruik volgens de classificatie waarop de
berekening van nuttige neerslag gebaseerd is. Voor het gebied is wel door De Belder et al. (2002) de
vegetatieverdeling in de periode 1942-1998 afgeleid uit luchtfoto’s (zie tussenrapport 1, Ontwikkeling van de
vegetatie vanaf 1942). Die studie onderscheidt 12 vegetatie-eenheden waarvan de omvang (m2) en het
procentuele aandeel in het buitengebied van De Maten werd bepaald (exclusief vijvers). Op basis van de meest
recente gegevens (1998) uit De Belder et al. (2002) en de beschikbare data over de huidige omvang van de
vijvers wordt de vegetatie- en landgebruiksverdeling afgeleid die aangehouden wordt voor de berekening van de
nuttige neerslag in het ganse kerngebied (7 klassen: bos, weide, akker, heide, water, urbaan, ruraal). Aan de
hand van een beknopte analyse met een uniform (voor het hele kerngebied geldt een ruimtelijk uniforme
neerslag) en een ruimtelijk verdeeld scenario (op basis van de vegetatieverdeling) zal gemotiveerd worden wat
het effect is van de keuze van de uniforme effectieve neerslag en of het zinvol is die ruimtelijk verder te
differentiëren.
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Gebruikte gegevens
Onderstaand is het algoritme beschreven voor de berekening van de nuttige neerslag. Er is gebruik gemaakt van
de meetreeksen met dagsommen van de totale neerslag in de omgeving van De Maten, beschikbaar in de VMM
databank voor oppervlaktewater (www.hydronet.be). Een gemiddelde waarde is berekend op basis van de 3
meest nabijgelegen stations en vervolgens zijn de dagwaarden geaggregeerd tot 14-daagse neerslag wat vereist
is voor de gebruikte methodiek voor omrekening naar nuttige neerslag. Bij de omrekening wordt rekening
gehouden met het landgebruik in het gebied, de bijhorende groeicurves voor waterverbruik van gewassen in
functie van seizoentijd, en de fysische verdamping (panverdamping).
Berekeningsmethode
Essentieel voor de berekening is het begroten van de hoeveelheid water die verdampt. Voor het begroten van de
term 'evapotranspiratie' bestaan er verschillende al dan niet gesofisticeerde methodes, die meestal alleen op
dagbasis kunnen toegepast worden, zoals de methodes van Thornthwaite, van Penman of van Turc. Voor deze
methodes moet echter het temperatuurprofiel, de rechtstreekse instraling en de windverdeling in de atmosfeer
voor een gegeven dag zijn gekend.
Deze gegevens zijn voor de regio in onderhavige studie slechts of niet fragmentair gekend (klimatologisch
station). Anderzijds bestaan er rechtstreekse metingen van de verdamping aan een vrij wateroppervlak. In de
voorgestelde methode wordt aangenomen dat de gemeten verdamping in Mol de klimatologische condities
representatief weergeeft.
De evapotranspiratie (i.e. de rechtstreekse verdamping plus de fysiologische verdamping) wordt vooral door de
aanwezige vegetatie gedetermineerd: de hoeveelheid grondwater die via een bos verdampt is zowel in
hoeveelheid als in chronologie totaal verschillend van bijv. een grasland of een akkerland. Daarom is in de
methode expliciet rekening gehouden met de groeicurves van de verschillende gewassen.
De totale verdamping per maand werd berekend als (Viesmann,1977; Penman, 1956; Sokolov, 1974; Kaufmann,
1992) :

  

ET j   GI i  k  E p  
i
  

x

ETj : Evapotranspiratie voor de maand j
GIi : groeiindex voor het gewas i
k : verhouding van GI tot de gemeten panverdamping
Ep : pan verdamping voor maand j
 : totale porositeit
 : drainageporositeit
 : porositeit die via verdamping kan gedraineerd worden, afhankelijk van de
grondsoort en bodemtype
x : /G
Om de nuttige neerslag te berekenen, moet naast de totale verdamping ook de oppervlakkige - directe - afvoer
van regenwater worden gekwantificeerd. Uit de hydrologie (Chow, 1964, Vanderbeken, 1982) zijn voldoende
gegevens gekend over de relatie bodembedekking en afvoer.
De maandelijkse afvoer is begroot als

q

Rj 

i

 N j  Ai

Rj : directe afvoer voor maand j
qi : drainagecoëfficiënt voor bodemgebruik i
Nj : totale neerslag voor maand j
Ai : oppervlakte ingenomen door bodembedekking i
De totale nuttige neerslag per maand is voor elke deelgebied tenslotte berekend als

Neff
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16.5.9 Modeloutput
Het grondwatermodel berekent grondwaterstanden in m-TAW. Deze waarden worden herrekend naar m-mv
gebruik makend van het 12.5m x 12.5m DHM-grid (opgemaakt door INBO). Het grondwatermodel berekent de
flux van/naar waterlopen (RIVER-cellen), m.a.w. de infiltratie- of drainageflux. Op elke locatie waar de
grondwaterstand boven het maaiveld of boven drainageniveau van de grachten uitkomt, wordt het water
gedraineerd (aftoppen van de waterstand) en wordt de drainageflux (kwelflux) berekend.
Na kalibratie op basis van vergelijking van de berekende met de gemeten piëzometrie in periode 2011-2013,
wordt de nuttige neerslag berekend voor een periode van 8 jaar (2004 – 2012). Voor elke raster wordt de
grondwaterstand berekend en wordt deze waarde om de 15 dagen weggeschreven. Uit dit databestand worden
de GxG-waarden berekend. Voor elk DRN- of RIVER-raster wordt de flux berekend (enkel drainage bij DRNcellen; drainage of infiltratie bij RIVER-cellen). De kwelflux is de gemiddelde drainageflux.

16.5.10

Kalibratie

Bij vergelijking van de modelresultaten met de gemeten grondwaterstanden dient rekening gehouden te worden
met de ongelijke spreiding en de soms ongunstige ligging van de peilbuizen met beschikbare piëzometrische
data. In het zuidwestelijk deel van het gebied zijn er geen peilbuizen en de diverse peilbuizen staan zeer dicht bij
de rand van een vijver. Het verloop van de waterstand in een peilbuis vlakbij een randvoorwaarde (in dit geval
een vijver) wordt in het grondwatermodel in hoofdzaak bepaald door de randvoorwaarde van het model zodat de
gemodelleerde waterstanden er beïnvloed zullen zijn door de afstand tot de randvoorwaarde. Verder kunnen
nabij randvoorwaarden steilere gradiënten optreden waardoor de exacte locatie van de peilbuis een behoorlijk
effect kan hebben op de berekende waterstand. Immers, de berekende grondwaterstand voor een bepaalde
peilbuis is de grondwaterstand in het centrum van de rastercel waarin deze peilbuis gelokaliseerd is. De
grondwaterstand is per definitie over het gehele raster gelijk. Bij de kalibratie wordt gemoduleerd op
beddingsweerstand en hydraulische conductiviteit.
Permanent regime
In een eerste fase wordt het lokaal model vs. 4 gekalibreerd in een permanent regime. Hiervoor wordt voor het
gehele kerngebied (6 km²) een gelijke jaarlijkse nuttige neerslag aangenomen. De piëzometrie wordt
gekalibreerd met de meetdata van november 2011. De maand november wordt gekozen omdat er in regel
gedurende november er een aanvulling van het freatisch reservoir gebeurt (Neff > 0).
Voor een geslaagde kalibratie geldt (met α = 0.01) : hmeting = 1.00 x hmodel De residuen zijn normaal verdeeld
met s² ≈ 1.0 in de standaardvorm.
Transiënt regime
In een tweede fase wordt voor de periode januari 2011 tot mei augustus 2013 de evolutie van de piëzometrie
berekend in een transiënt regime; de dagelijkse grondwaterstand gemeten in de 14 peilputten geldt als
ijkingscriterium. Bij het kalibreren wordt getracht om voor elk van de 14 piëzometers het verloop zo goed mogelijk
te reconstrueren. Hierbij speelt zowel de hoogte van de berekende piëzometrie als het verloop een bepalende
rol. De resultaten worden geëvalueerd o.b.v. het correllogram (gemeten vs. berekende waterstand) en de
verdeling van de residuen. Daarnaast zullen voor elke piëzometer ook de gemeten en de berekende HG3, LG3
en VG3-waarden (jaargemiddelden van hoogste, laagste en voorjaarsgrondwaterstand) vergeleken worden.

16.6 Modellering actueel scenario
16.6.1 Resultaten regionaal model
Het regionaal model beslaat een areaal van ongeveer 100 km2, waarvoor een raster met variabele grootte is
gebruikt. De omtrek en de verrastering zijn weergegeven in Figuur 43. Er moet opgemerkt worden dat er voor het
regionale model, d.i. de zone buiten het kerngebied met de vijvers, er weinig of geen meetgegevens beschikbaar
zijn van de grondwaterstand, oppervlaktewaterpeilen of kenmerken van de bedding (zie § 16.4.6).
De modellering op regionale schaal is daarom enkel uitgevoerd voor een permanent regime.
Piëzometrie
De berekende piëzometrie is voorgesteld op Figuur 51. De piezometrie stijgt van 32 m TAW (ZW, Demer en
Kaatsbeek) tot om en nabij 76 m TAW nabij de waterscheiding in Zutendaal (NO). De resultaten van het
regionaal model gelden voor een permanent regime (=evenwichtsregime). Omdat er verspreid over het gebied,
geen piëzometrische gegevens beschikbaar zijn, is een regionaal model met een transiënt regime niet haalbaar.
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Figuur 49: Piëzometrie berekend met het regionaal grondwatermodel (permanent regime).

De gemiddelde grondwaterstroming verloopt volgens de as van de aanwezige oppervlaktewateren van noordoost
naar zuidwest met een gemiddelde gradiënt van ongeveer 2‰. Op het talud van het Kempens plateau is de
gradiënt zoals te verwachten hoger (ca. 4‰) en ter hoogte van de steilrand bedraagt de gradiënt 5-6‰.
De piëzometrie is geijkt t.o.v. alle beschikbare meetgegevens. Dit zijn de 13 peilbuizen in het kerngebied, waar in
kader van onderhavige studie de waterstand continu is opgevolgd, en 2 peilbuizen van het grondwatermeetnet
(DOV, VMM) met 3-maandelijkse gegevens. Omdat het een permanent regime betreft, zijn de modelresultaten
vergeleken met gemiddelde grondwaterstanden. Vergelijking van de gemeten en berekende grondwaterstanden
is weergegeven op Figuur 50 en Figuur 51. Het correlogram van de berekende en de gemeten piëzometrie is
gegeven in Figuur 50. Statistische analyse van de resultaten (Tabel 21) geeft aan dat de helling van de lineaire
regressielijn gelijk is aan 1 (significantieniveau, p = 0.01). Het intercept is gelijk aan 0 (significatieniveau, p =
0.01). Dit betekent dat er geen systematische fout is en dat de berekende (hrmod) piëzometrie zeer goed
overeenstemt met de gemeten (hob) grondwaterstanden: hrmod = hob.

Figuur 50: Correlogram voor de gemeten (hob) en berekende piëzometrie (hmod) van het regionaal model bij
permanent regime. Statistische evaluatie van de regressielijn is gegeven in Tabel 21.
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Tabel 21: Statistische analyse van de lineaire regressie voor berekende versus gemeten waterstanden in het
regionaal model onder permanent regime.

Statistische analyses lineaire regressie Y = a.X + b
t-test
evaluatie
Intercept (b) t = 0.79 < t(0.99,15) 2.95
intercept = 0
Helling (a)
t = 0.71 < t(0.99,15) 2.95
regressie = 1
Bij de ijking zijn de beddingsweerstand en de transmissiviteit gemoduleerd. Bij ijking van het regionale model
bleek weinig aanpassing van de transmissiviteit nodig. De waarden na ijking (170 < T < 750 m²/d, hetzij 4 < K < 6
m/d) stemmen goed overeen met de initiële waarden (zie §16.4.5). De parameterwaarden bekomen na ijking van
het regionale model zijn naar het lokale model getransfereerd. Voor het ijken van het lokale model zijn deze
parameters nog zeer weinig aangepast.
De berekende grondwaterstroming voor het regionale model is afgebeeld op Figuur 49. Met kleurcodes is op
Figuur 42 de afwijking tussen de berekende en de gemeten piëzometrie weergegeven.
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Figuur 51: Vergelijking tussen de gemeten en berekende grondwaterstanden van het regionaal model bij
permanent regime. Ter hoogte van de locaties met beschikbare meetreeksen is het verschil (hob-hmod) tussen
de gemiddelde meetwaarde (hob) en de berekende waarde (hmod) weergegeven volgens de bijhorende
kleurenschaal. Bij een negatief verschilcijfer is de berekende grondwaterstand hoger dan de gemiddelde
meetwaarde; bij een positief verschilcijfer is de berekende grondwaterstand lager dan de gemiddelde
meetwaarde. Rode lijn: begrenzing regionale model. Blauwe lijnen: waterlopen. Blauwe vlakken: vijvers.
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16.6.2 Resultaten lokaal model
De berekeningen voor het lokaal model zijn uitgevoerd voor het kerngebied met een oppervlakte van 6 km² en
uniforme rasters van 12.5 m x 12.5 m. De omtrek en de rastering zijn weergegeven in Figuur 43.
De modellering op lokale schaal is uitgevoerd voor een permanent en een transiënt regime.
Piëzometrie
De berekende piëzometrie is voorgesteld op Figuur 54 en stijgt van 39 m TAW ter hoogte van de Lange Water
(zuidwest) tot 53 m TAW nabij de slagmolenweg (noordoost). De piëzometrie is geijkt t.o.v. alle beschikbare
meetgegevens. Dit zijn 13 peilbuizen in het kerngebied waar in kader van deze studie de waterstand met divers
continu opgevolgd is. Voor de berekeningen onder permanent regime (evenwichtsregime) zijn de
modelresultaten vergeleken met gemiddelde grondwaterstanden. Voor de berekeningen bij transiënt regime zijn
de modelresultaten per piëzometer vergeleken met de gemeten tijdsreeks.
De resultaten voor het permanent regime met vergelijking van de gemeten en berekende grondwaterstanden
zijn weergegeven op Figuur 52 en Figuur 54. Het correlogram van de berekende en de gemeten piëzometrie is
gegeven op Figuur 52. Statistische analyse van de resultaten geeft aan dat de helling van de lineaire regressielijn
gelijk is aan 1 (significantieniveau, p = 0.01). Het intercept is gelijk aan 0 (significantieniveau, p = 0.01). Dit
betekent dat er geen systematische fout is. De verdeling van de afwijking, d.i. het verschil tussen gemeten
(observatie) en berekende (model) waterstand, is normaal (Figuur 53) en bevestigt de afwezigheid van een
systematische fout. Rekening houdend met de kwaliteit van het controleapparaat (beschikbare meetwaarden in
peilbuizen), levert de kalibratie in permanent regime een behoorlijk resultaat op. Voor sommige peilbuizen is een
goede overeenstemming tussen de gemiddelde gemeten en berekende grondwaterstand. Voor andere
peilbuizen wijken de berekende waarden enkele tientallen centimeters af van de metingen. Er is een
evenwichtige verdeling tussen het aantal positieve en negatieve afwijkingen (zie Figuur 52 en Figuur 53). Op
basis van de beschikbare data kan dus geen betere kalibratie bekomen worden dan de huidige.
In paragraaf 16.6.3 wordt nader ingegaan op de vast te stellen afwijkingen tussen berekende en gemeten
waarden, en de beperkingen van de beschikbare data en het model.

Figuur 52: Correlogram voor gemeten en de berekende piëzometrie van het lokaal model bij permanent regime.
De rode lijnen tonen confidentieband van het 99%-betrouwbaarheidsinterval (p = 0.01) voor de berekende
grondwaterstand.
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Tabel 22: Statistische analyse van de lineaire regressie voor berekende versus gemeten waterstanden in het
regionaal model onder permanent regime.

Statistische analyses lineaire regressie Y = a.X + b
t-test
evaluatie
Intercept (b) t = 1.04 < t(0.99,12) 3.05
intercept = 0
Helling (a)
t = 1.08 < t(0.99,12) 3.05
regressie = 1
Statistische analyses lineaire regressie Y = a.X
t-test
Evaluatie
Intercept (b) nvt
Nvt
Helling (a)
t = 0.04 < t(0.99,12) 3.05
regressie = 1

Figuur 53: Frequentieverdeling van de afwijking (hobs – hcalc) tussen de berekende en de gemeten piëzometrie
in het lokaal model bij permanent regime. Het is een normaalverdeling.

Figuur 54: Vergelijking tussen de gemeten en berekende grondwaterstanden van het lokaal model bij permanent
regime. Ter hoogte van de locaties met beschikbare meetreeksen is het verschil tussen de gemiddelde
meetwaarde en de berekende waarde (permanent regime) weergegeven volgens de bijhorende kleurenschaal.
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De resultaten voor het transiënt regime met vergelijking van de gemeten en berekende grondwaterstanden zijn
weergegeven in Figuur 56 en Figuur 57. Meer gedetailleerde grafieken van de gemeten en berekende
grondwaterstand per peilbuis zijn weergegeven in Bijlage 19. De beschouwde periode voor de transiënte
modellering beslaat 2.5 jaar en loopt van 1 januari 2011 t.e.m. 31 juli 2013. Zoals te zien is op de figuren start de
beschikbare meetreeks voor sommige locaties pas vanaf juni 2011.
Vergelijking van de gemeten en berekende GHG en GLG voor de periode januari 2001 t.e.m. juli 2013 is
weergegeven in Figuur 58. De GHG is het gemiddelde van de 3 hoogste waterstanden tussen 1 oktober en 1
april (herfst/winter). De GLG is het gemiddelde van de 3 laagste waterstanden tussen 1 april en 1 oktober
(lente/zomer). De grondwaterstand en de dynamiek van het systeem (variatie van de piëzometrie in functie van
de tijd) worden behoorlijk gemodelleerd. Voor sommige peilbuizen is er slechts een geringe afwijking tussen de
gemeten en berekende grondwaterstanden. Voor een aantal peilbuizen zijn echter grotere afwijkingen vast te
stellen. Voor enkele peilbuizen is de berekende waarde systematisch hoger of lager dan de gemeten waarde,
maar beschouwd over alle metingen zijn de afwijkingen normaal verdeeld. Uitgaande van de beschikbare
gegevens kan bijgevolg geen betere kalibratie bekomen worden dan de huidige. De verdeling van de afwijking,
d.i. het verschil tussen gemeten (observatie) en berekende (model) waterstand is weergegeven in Figuur 55). Het
histogram toont een normale verdeling van de afwijkingen.
In paragraaf 16.6.3 wordt nader ingegaan op de vast te stellen afwijkingen tussen berekende en gemeten
waarden, en de beperkingen van de beschikbare data en het model

Figuur 55: Frequentieverdeling van de afwijking [hcalc(i,t,) – hobsl (i,t)] tussen de berekende en de gemeten
piëzometrie (alle tijdstappen) in het lokaal model bij transiënt regime.
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Figuur 56: Vergelijking tussen de gemeten en berekende grondwaterstanden van het lokaal model bij transiënt
regime. De beschikbare meetreeksen zijn per locatie uitgezet t.o.v. de berekende tijdsreeks van de
grondwaterstand voor peilbuizen P3, P4, P5, P6, P11, P14 en P18.

Figuur 57: Vergelijking tussen de gemeten en berekende grondwaterstanden van het lokaal model bij transiënt
regime. De beschikbare meetreeksen zijn per locatie uitgezet t.o.v. de berekende tijdsreeks van de
grondwaterstand voor peilbuizen P9, P10, P12, P13, P15, P17 en P19.
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.
Figuur 58: Vergelijking per peilbuis tussen de gemeten en berekende GHG en GLG in de periode januari 2011
t.e.m. juli 2013.

Interactie grondwater-oppervlaktewater
Ter hoogte van de waterlopen en de vijvers treedt uitwisseling op tussen de freatische laag en het
oppervlaktewatersysteem. Het ruimtelijk patroon van de flux (in mm/d) tussen het freatisch grondwater en het
oppervlaktewatersysteem is voorgesteld op Figuur 59. Positieve cijfers wijzen op infiltratie waarbij de waterloop
de aquifer voedt. Negatieve cijfers wijzen op kwel waarbij grondwater uittreedt naar de waterloop. De meeste
waterlopen in het gebied vertonen kwel, behalve het opwaartse deel van de Achterbeek, het opwaartse deel van
de Heiweyerbeek en het deel van de Heiweyerbeek opwaarts van de Lange Waters.
De vijvers in het natuurdomein De Maten tonen een ingewikkeld patroon waarbij voor eenzelfde eenheid zowel
infiltratie (stroomafwaarts gedeelte van de vijver) als drainage (stroomopwaarts gedeelte van de vijver) berekend
wordt. Sommige vijvers zijn netto infiltrerend andere vertonen netto kwel.

Tabel 23: Netto flux in de vijvers. Positieve waarde bij kwel (groen) en negatieve waarde bij infiltratie (rood).

Vijver

11

3

Flux (m /d)

Vijver

3

Vijver

Flux (m /d)

3

Flux (m /d)

Vijver

3

Flux (m /d)

1

19.95

12

-176.48

22

18.68

32

218.57

2

0.19

13

123.66

23

-6.97

33

-33.70

3

-555.91

14

6.88

24

93.54

34

-1.07

4

-38.74

15

-21.03

25

-13.70

35

22.26

5

-76.10

16

-46.95

26

-25.31

36

-6.23

6

56.53

17

50.09

27

10.27

37

161.71

7

-28.21

18

521.27

28

87.88

38

9.15

8

-268.18

19

490.64

29

-74.00

39

-0.39

10

-2.11

20

111.23

30

-63.90

41

-0.22

-123.10

21

121.94

31

-4.02

42

-12.42

Figuur 59 laat ook een duidelijke invloed zien van het Albertkanaal in de zuidoostelijke zone. Het kanaal ligt ten
oosten van het sluizencomplex topografisch in ophoging waardoor een aanzienlijke infiltratieflux optreedt. Het
kanaal in de sector Diepenbeek-Genk heeft een peil van 49,9 m TAW terwijl in de zone ten noorden van het
kanaal de topografische hoogte ongeveer 46 m TAW bedraagt. Ten noorden van het kanaal is een topografische
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laagte t.o.v. het kanaal waardoor in die zone een aanzienlijke kwelflux optreedt. Het infiltrerende kanaalwater
komt in die zone terug aan maaiveld.
Bij gebrek aan gegevens over de topografische ligging en het peil van de gracht die in deze zone parallel aan het
kanaal loopt, is die waterloop niet als RIVER-randvoorwaarde ingevoerd in het model. Er is wel een DRAINrandvoorwaarde opgelegd. De druk van het kanaalpeil (aanzienlijk boven het maaiveld: ∆h ~4 m) en de daaruit
voortvloeiende kwelflux is van die grootteorde dat er waterstanden boven maaiveld berekend worden. Indien de
betreffende gracht wel als RIVER-randvoorwaarde ingevoerd was in het model, zou dit enkel lokaal enigszins
andere resultaten opleveren. De strook met waterstanden boven maaiveld en hoge kwelflux zou smaller zijn en
grotendeels beperkt tot het traject van de gracht en de aangrenzende cellen.
De aanwezige bosvegetatie voorkomt dat er daadwerkelijk water boven maaiveld staat: een volwassen loofbos
staat in voor een equivalente onttrekking van om en nabij 80 m³/ha/d.
In vergelijkbare situaties met een kanaal in ophoging wordt vastgesteld dat het kwelwater boven maaiveld staat
(e.g. Zandhoven).
Daar de grondwaterstanden in het gebied weinig fluctueren is er ook weinig variatie in de kwelfluxen in functie
van de tijd. De grootte van de flux verandert in beperkte mate, maar de ruimtelijke afbakening van kwel- en
infiltratiezones blijft nagenoeg gelijk. Dit is geïllustreerd voor een deelzone van het kerngebied (
Figuur 60). De opeenvolgende figuren tonen het kwel-infiltratiepatroon half januari (dag 15), eind maart (dag 90),
eind juni (dag 180) en eind augustus (dag 240).

Figuur 59: Ruimtelijk patroon van de flux (in mm/d) tussen het freatisch grondwater en het
oppervlaktewatersysteem. Positieve cijfers wijzen op infiltratie waarbij de waterloop de aquifer voedt. Negatieve
cijfers wijzen op kwel waarbij grondwater uittreedt naar de waterloop. De horizontale band centraal in het gebied
wordt veroorzaakt door een knik in de topografische helling.
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Dag 15

Dag 90

Dag 180

Dag 240

Figuur 60: Variatie van de kwel- en infiltratiepatronen doorheen het jaar.

16.6.3 Bespreking van de modelresultaten
Bij de evaluatie van de modelresultaten dienen enkele aandachtspunten in acht genomen te worden ter
verklaring van de vast te stellen afwijkingen tussen de berekende en gemeten grondwaterstanden. Het is echter
niet mogelijk om het effect hiervan op de modelresultaten te begroten.

Kalibratie
De kalibratie in permanent en transiënt regime (2011 -2013) is vrij geslaagd, gegeven de kwaliteit van het
controleapparaat (beschikbare meetwaarden in peilbuizen), en levert zeer behoorlijke resultaten (

Tabel 25, Tabel 26, Tabel 27). Met een regressierechte van de vorm yo = 1,0013*ycal (r= 0.99) is een meer
nauwkeurige ijking voor het permanente regime moeilijk haalbaar.
Modelparameters
Voor het model werden parameters ingevoerd die afgeleid werden van waarden die ofwel gemeten werden
(slibdiktes, peilen van vijvers, ..) of die afgeleid werden op basis van waarden teruggevonden in anders studies of
referenties (e.g. doorlatendheid slib).
Lokale variatie van dergelijke parameters bij invoer is niet mogelijk gezien die niet gekend zijn. Zelfs met een
doorgedreven kalibratie-oefening zijn er veel te veel parameters die elkaar beïnvloeden om een beter resultaat te
bekomen.
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Ruimtelijke spreiding van de peilbuizen
De geplaatste peilbuizen (14 in totaal) werden op de eerste plaats geïnstalleerd langs een waterloop of naast
een vijver. M.a.w. de inplanting van de peilbuizen is o.i. meer bepaald door de ecologische finaliteit, dan wel met
het oog op het ijken van een grondwatermodel; er werden geen peilbuizen voorzien aan de rand van het
modelgebied (kerngebied) noch op de “hoger” gelegen zones in het gebied. Daarnaast is de verdeling over het
gebied ongelijk.
Voor het ijken van een grondwatermodel dienen peilbuizen zo geplaatst te worden dat een maximum aan
informatie bekomen kan worden uit de waterhoogte metingen. Daarbij dienen volgende punten zeker in acht
genomen te worden:

Peilbuizen ruimtelijk over het studiegebied. Peilbuizen in elkaars omgeving zullen immers weinig of geen
additionele informatie bieden.

Peilbuizen spreiden over de verschillende topografische hoogtes in het gebied.

Peilbuizen plaatsen op zowel lokale laagtes (“putten” in de topografie) als lokale hoogtes (“heuvels/ruggen”
in de topografie).

Peilbuizen bij voorkeur niet installeren in de onmiddellijke omgeving van een randvoorwaarde, i.c. vijver of
rivier.
Voor de huidige set van beschikbare peilbuizen in het studiegebied van De Maten is er aan geen van deze
voorwaarden voldaan. Voor een kalibratie moeten meer meetgegevens beschikbaar zijn op beter gespreide
locaties (dus zeker ook buiten de locaties aan vijvers of waterlopen) – gevolg is dat er afwijkingen zijn tussen de
gemeten en berekende waarden en dit over het gehele gebied, maar dat deze niet kunnen “gecontroleerd”
worden in die zones waar er geen metingen zijn. De kalibratie kan met de bestaande data niet beter worden
uitgevoerd aangezien onvoldoende referentiedata beschikbaar zijn.

Locatie van de peilbuizen
De peilbuizen zijn op één of andere wijze rechtstreeks beïnvloed door de “dichte” ligging langs een
wateroppervlakte (vijver of waterloop). Het filter is altijd ondiep (2 m -mv of minder), terwijl in 4 van de boringen
melding wordt gemaakt van veenafzetting (in de boorbeschrijving) ook ter hoogte van het filtertraject.
De ligging, de diepte van de peilbuizen en de bodemopbouw ter hoogte van deze locaties tonen aan dat er
mogelijk een zeer sterke invloed is van het oppervlaktewater op de “grondwaterpeilen” die in de peilbuizen
opgemeten worden. M.a.w. de schommelingen die er opgemeten worden, kunnen evengoed veroorzaakt worden
door variatie in de peilen van het oppervlaktewater. Enkele peilputten geven een quasi constant peil aan . Daarbij
stelt zich de vraag in welke mate deze peilputten het grondwater- niveau aangeven.
Op basis van andere ecohydrologische studies is hetzelfde fenomeen waarneembaar. In de studie van “
Doorrekenen van maatregelen voor herstel van vochtige heidevegetaties op het Schietveld van HouthalenHelchteren via grondwatermodellering” (studie VUB 2012) zijn er afwijkingen zeker in dezelfde grootteorde. Voor
permanent regime (Fig. 36) bedragen de afwijkingen -2m < d < 2m. Voor transiënt regime (fig. 39 - 44) bedragen
de afwijkingen -1.5m < d < 2m, met belangrijke faseshift (fig. 41, 43, 44).
Modelgrid
Naast de keuze van de parameters speelt de grootte van de grid (gebruikt in de modellering) ook een rol.
De fenomenen die optreden op schaal van de locatie van de peilbuis (orde 1-2 m) kan men onvoldoende bepalen
met een grid gelijk aan 12.5 m. Reden is dat de parameters bepaald voor elk grid, het detail niet geven van de
lokale situatie, voor zover die situatie in detail gekend is. Rekentechnisch is het niet mogelijk om voor het
studiegebied een nog kleiner grid in te voeren in het model.
Topografie en DHM
De topografische hoogte werd voor elke gridcel (12.5 m) geaggregeerd uit een DHM met een horizontale
resolutie van 0.25 m door de mediaanwaarde te nemen voor elke rastercel. Dit 12.5m x 12.5m DHM is gebruikt
als input voor de topografische hoogte in het lokale grondwatermodel. De topografische hoogte van een gridcel
kan afwijken van de werkelijke topografische hoogte van de peilbuis, zeker in een sterk hellend terrein. De
berekende grondwaterpeilen zijn onder invloed van de gehanteerde topografische hoogte
In Tabel 24 wordt de gemeten maaiveldhoogte ter hoogte van de peilbuizen vergeleken met de DHMmaaiveldhoogte van de rastercel (12.5 m x 12.5m verruwd DHM) waarin de peilbuis gelegen is. Dit is het DHMgrid dat gehanteerd is in het lokale grondwatermodel.
Belangrijkste vaststellingen hierbij:

De gemiddelde afwijking (RMSE) tussen gemeten en DHM maaiveldhoogte is 41 cm

De gemiddelde afwijking (RMSE) tussen gemeten en berekende waterstand is 33-36 cm (permanenttransiënt)

Met name voor peilbuizen waar grondwater nabij maaiveld staat, kan verschil tussen gemeten en berekende
waarde in belangrijke mate toegeschreven worden aan het verschil tussen de gemeten maaiveldhoogte en
de DHM-maaiveldhoogte gehanteerd in het grondwatermodel. Immers, voor alle cellen die niet als RIVER-
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randvoorwaarde ingevoerd zijn in het grondwatermodel, geldt een DRAIN-randvoorwaarde met
drainagehoogte 2 cm onder maaiveld (op basis van DHM). Dit impliceert dat afwijkingen tussen gemeten en
DHM-maaiveldhoogte zorgen voor verschil in de drainagehoogte.
Evaluatie van de verschillen tussen gemeten maaivelhoogte en maaiveldhoogte van de DHM-gridcel waarin de
peilbuis gelegen is, dient rekening te houden met het feit dat puntwaarden vergeleken worden met “zone
gemiddelde/mediane” waarden. Immers de waarde van een rastercel is de gemiddelde/mediane waarde voor die
12.5m x 12.5m zone.
Zonal statistics van de lokale helling in het DHM (slope analysis) geven aan dat binnen een bufferzone van
12.5m rond de peilbuizen (d.i. cel waarin de peilbuis ligt en de buurcellen) de terrein helling varieert van 0.57%
tot 6.07% (overall helling van het kerngebied is 0.3-0.4%). Dit impliceert 7-76 cm hoogteverschil over een afstand
van 12.5 m (gridcel zijde) of 10-107 cm hoogteverschil over een afstand van 17.67 m (gridcel diagonaal).
Tabel 24: Vergelijking tussen gemeten maaiveldhoogte ter hoogte van peilbuizen en maaiveldhoogte van de
DHM gridcel (12.5m x 12.5m) waarin peilbuis gelegen is. En vergelijking tussen gemeten en brekende
grondwaterstand per peilbuis.Indicatie x = grondwater bij maaiveld.
Maaiveldhooge

Grondwaterpeil

Peilbuis Z meting Z DHM

∆ Z (m)
(m TAW) (m TAW) meting - DHM

41.97
42.49
44.05
44.45
49.4
49.86
49.23
49.67
46.83
47.11
46.29
45.98
44.92
45.28
46.26
46.19
47.59
48.18
48.72
49.30
49.24
49.65
50.89
50.97
51.28
51.59
51.78
51.31
Gemiddelde afwijking (m)
RMSE

P03
P04
P05
P06
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P17
P18
P19

-0.52
-0.40
-0.46
-0.44
-0.28
0.31
-0.36
0.07
-0.59
-0.58
-0.41
-0.08
-0.31
0.47

Grondwater
H meting H model
H meting
H model
nabij
∆ H (m)
∆ H (m)
(nov 2012) permanent
(gem.) transient (gem.)
meting-model
meting-model maaiveld
(m TAW) (m TAW)
(m TAW)
(m TAW)
41.91
42.28
-0.37
41.92
42.42
-0.49
x
43.43
43.45
-0.02
43.68
43.41
0.27
49.10
49.23
-0.13
49.25
49.25
0.00
49.12
49.25
-0.13
49.15
49.26
-0.11
x
46.22
45.98
0.24
46.23
45.82
0.40
46.29
45.68
0.61
46.25
45.57
0.68
x
44.58
44.39
0.19
44.69
44.39
0.30
44.93
44.49
0.44
45.04
44.63
0.41
47.47
48.03
-0.56
47.51
48.00
-0.48
x
48.34
48.60
-0.26
48.41
48.66
-0.26
49.26
49.35
-0.09
49.27
49.28
-0.02
x
50.83
51.04
-0.21
50.84
50.83
0.00
x
50.46
50.93
-0.47
50.51
50.58
-0.07
50.71
50.73
-0.02
50.78
50.23
0.55

0.41

0.33

0.36

Invloed van het kanaal
In het zuidelijk deel van het gebied is het effect van het kanaal zeer significant. Ook hier geldt dat er aannames
moeten gemaakt worden om de invloed van het kanaal te begroten. Het effect van het kanaal is zeer sterk
zichtbaar in het zuidoostelijk deel van het gebied. Het kanaal in de sector Diepenbeek-Genk ligt in ophoging
(49,9 m TAW; terrein ~46 m TAW). In deze studie zijn parameters gehanteerd die in andere studies voor een
kanaal gebruikt of afgeleid werden (o.a. voor de regio Zandhoven/Grobbendonk). Zoals voor parameters voor
grondwater is er ook hier een variatie (in de parameters die voor het kanaal bepalend zijn) die we voor het
studiegebied niet kunnen bepalen (geen metingen). Voor deze studie werden de meest realistische waarden
gehanteerd zodat het best mogelijk resultaat bekomen werd.
Nuttige neerslag en grondwatervoeding
Voor de transiënte berekeningen is de infiltratie geschat op basis van neerslag in omringende stations en voor
een gegeven verdeling van landgebruik. Het gebruikte algoritme werkt vrij goed voor een vlak areaal met courant
agrarisch landgebruik. Daartegenover staat dat de Maten een relatief zeer klein areaal (6 km²) omvat met een
sterke helling en een specifiek bodemgebruik. Afwijkingen in het begrote infiltratiedebiet of run-off, evt.
afhankelijk van het seizoen, mogen niet uitgesloten worden. Alleen is er momenteel geen alternatief om de
nuttige neerslag te berekenen. Daadwerkelijke metingen zijn uitgesloten. De evolutie van de piëzometrie in de
periode 2011-2013 wordt nochtans vrij goed ingeschat, zowel qua hoogte als wat betreft de seizoengebonden
variatie. Peilputten met een vrijwel constant niveau (o.a. P03, P13, P14, P15, P17) zijn hoger besproken.
Drain randvoorwaarde
In het Modflowmodel (vs. 4) is – behalve in de bovenloop van Achterbeek en Stiemer – elke cel van de 1ste laag
ingevoerd als een draincel, waaraan een weerstand van 1 d is toegewezen (condcel = 156 m²/d), naar analogie
van waarden die in landbouwtechnische studies gehanteerd worden, en een drainhoogte van 2 cm beneden MV.
In een draincel wordt water afgevoerd van zodra de stijghoogte het drain-niveau bereikt. Dat betekent evenwel
niet dat de stijghoogte niet hoger kan worden dan het drainniveau: de mate waarin grondwater wordt afgevoerd,
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wordt gemoduleerd door de drainageweerstand. Zelfs met een DRAIN-randvoorwaarde is het daarom mogelijk
dat het grondwater boven maaiveld stijgt, zeker in een zone waar in de omgeving hoge oppervlaktepeilen
ingevoerd zijn (NP22, NP23, NP33). Door het verkleinen van de drainageweerstand zou de piëzometrie in die
zone verlaagd kunnen worden, maar voor het invoeren van een abnormaal kleine weerstand moet er ook een
fysische reden zijn. De voornaamste mogelijke redenen voor lokale verschillen in drainageweerstand zijn het
voorkomen van dichte en diffuse drainagenetwerken (eventueel subsurface) en het voorkomen van
veenpakketten.
M.b.t. het voorkomen van dicht en diffuus drainagenetwerk zijn echter onvoldoende (meet-)gegevens
beschikbaar om dit in het grondwatermodel op te nemen.
Uit de boorbeschrijvingen van de peilbuizen en een beperkt aantal bijkomende boringen uitgevoerd door INBO,
blijkt dat er op diverse locaties in het gebied veenpakketten (tot 2 m dikte) voorkomen. Deze informatie is echter
niet gebiedsdekkend beschikbaar en het beperkt aantal boorprofielen zorgt voor een grote onzekerheid m.b.t.
een gebiedsdekkende extrapolatie van het voorkomen van veen en venig zand. Ter hoogte van veenlagen zal de
drainageweerstand lokaal verschillend zijn waardoor de werkelijke grondwaterflux kan verschillen van de
berekende flux waardoor berekende grondwaterstanden boven maaiveld in werkelijkheid niet optreden.

Tabel 25: Overzicht van de peilbuizen waarbij een afwijking tussen berekend en gemeten waarde werd
vastgesteld.
Afwijking (m): meting - model
(+) meting > berekening
(-) meting < berekening

peilbuis

Mogelijke reden
voor afwijking

P03*

permanent
-0.37

transiënt
-0.49

P04

-0.02

0.27

2, 3

P09

0.24

0.40

2, 3

P10*

0.61

0.68

2, 3

P11

0.19

0.30

2.3

P12

0.44

0.41

2.3

P13

-0.56

-0.48

2,3,4

P14*

-0.26

-0.26

2,3,4

P19

-0.02

0.55

2,3,4

2, 3, 5

*vrijwel cst peil
Mogelijke redenen voor afwijking tussen berekende en gemeten waarden
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1

te weinig meetwaarden (aandachtspunt voor het totale gebied)

2

schaal parameterbepaling

3

ligging t.o.v. oppervlaktewater

4

effect DTM en gebruikt grid

5

effect kanaal (zuid oostelijk deel van het studiegebied)
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Tabel 26: Overzicht van de afwijking tussen berekend en gemeten grondwaterpeilen ter hoogte van de peilbuizen
voor modellering in permanent regime.

Permanent regime: nov 2012
Peilbuis

Meting
Model
(m TAW) (m TAW)

Afwijking (m)
Meting - Model

P03

41.91

42.28

-0.37

P04

43.43

43.45

-0.02

P05

49.10

49.23

-0.13

P06

49.12

49.25

-0.13

P09

46.22

45.98

0.24

P10

46.29

45.68

0.61

P11

44.58

44.39

0.19

P12

44.93

44.49

0.44

P13

47.47

48.03

-0.56

P14

48.34

48.60

-0.26

P15

49.26

49.35

-0.09

P17

50.83

51.04

-0.21

P18

50.46

50.93

-0.47

P19

50.71

50.73

-0.02

Gem.

-0.06

Min.

-0.56

Max.

0.61

16.6.4 Berekening GxG en kwel (lokaal model)
Werkwijze
Het geijkte lokale model is in transiënt regime toegepast om voor de vegetatiemodellering (NICHE-model) de
nodige informatie m.b.t. grondwater te berekenen. Er is gebruik gemaakt van de meetreeksen met dagelijkse
gegevens van de totale neerslag in de omgeving van De Maten die beschikbaar zijn in de VMM-databank voor
oppervlaktewater (www.hydronet.be). Een gemiddelde waarde is berekend op basis van de drie meest
nabijgelegen stations en vervolgens zijn de dagwaarden geaggregeerd tot 14-daagse neerslag wat vereist is voor
de gebruikte methodiek voor omrekening naar nuttige neerslag (zie 16.5.8). Voor berekening van de GxG en
kwel zijn neerslagreeksen 2004-2012 gebruikt als invoer. De variabiliteit van de neerslag in de beschouwde
periode is weergegeven in Figuur 61. De daaruit voortvloeiende nuttige neerslag in de beschouwde periode is
weergegeven in Figuur 62. De positieve nuttige neerslag levert de grondwatervoeding. De variatie van de
jaarlijkse grondwatervoeding in de periode 2004-2012 is weergegeven in Tabel 28. In het permanente regime
werd een gemiddelde grondwatervoeding van 230 mm/j gehanteerd. Over de periode van 8 jaar -beschouwd
werd voor de GxG berekening- varieert de grondwatervoeding van 210 tot 360 mm/j.
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Tabel 27: Overzicht van de afwijking tussen berekend en gemeten grondwaterpeilen ter hoogte van de peilbuizen
voor modellering in transiënt regime.
Transiënt 2011 - 2013
Peilbuis

Gem. peil
(m TAW)

P19 model

50.23

P19 meting

50.78

P18 model

50.58

P18 meting

50.51

P17 model

50.83

P17 meting

50.84

P15 model

49.28

P15 meting

49.27

P14 model

48.66

P14 meting

48.41

P13 model

48.00

P13 meting

47.51

P12 model

44.63

P12 meting

45.04

P11 model

44.39

P11 meting

44.69

P10 model

45.57

P10 meting

46.25

P09 model

45.82

P09 meting

46.23

P06 model

49.26

P06 meting

49.15

P05 model

49.25

P05 meting

49.25

P04 model

43.41

P04 meting

43.68

P03 model

42.42

P03 meting

41.92

Afwijking (m)
Meting - Model

0.55

-0.07

0.00

-0.02

-0.26

-0.48

0.41

0.30

0.68

0.40

-0.11

0.00

0.27

-0.49

Min. Peil
(m TAW)

Max. Peil
(m TAW)

49.85

50.56

50.36

51.29

50.23

50.88

50.04

50.95

50.47

51.10

50.60

50.94

48.93

49.58

49.06

49.41

48.50

48.84

47.35

48.64

47.56

48.35

47.28

47.70

44.15

45.14

44.78

45.70

44.04

44.75

44.23

44.97

45.27

45.80

45.68

46.46

45.50

46.09

45.77

46.65

48.96

49.51

48.75

49.30

49.00

49.50

48.95

49.63

43.04

43.76

43.26

44.06

42.01

42.80

41.71

42.00

Min-Max
(m)

0.73

0.07

-0.16

-0.17

-0.20

-0.65

0.56

0.22

0.66

0.56

-0.21

0.13

0.30

-0.80

Gem.

0.08

0.07

Min.

-0.49

-0.80

Max.

0.68

0.73
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Figuur 61: Totale jaarlijkse neerslag, maandelijkse neerslag in droogste en natste maand, en procentueel
aandeel van de winter tot de jaarlijkse neerslag in de omgeving van ‘De Maten’ voor de periode 2004-2012.

Figuur 62: Berekende nuttige neerslag in de omgeving van ‘De Maten’ voor de periode 2004-2012.

Tabel 28: Jaarlijkse grondwatervoeding in de periode 2004-2012 die gehanteerd werd voor de berekening van de
GxG grondwaterstanden.

Grondwatervoeding (mm/j)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

303
210
239
272
248
360
322
240
292
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Voor het NICHE-model dienen volgende variabelen in het gebied bepaald te worden.
variabele
GHG
GLG
GVG
kwel

eenheid

Teken

cm-mv

(-) boven maaiveld
(+) onder maaiveld

mm/dag

(-) uittredend grondwater
(+) infiltratie van grondwater

Op basis van de resultaten van de transiënte modellering kunnen deze variabelen uit de gegenereerde tijdsreeks
per cel berekend worden. Het gehanteerde tijdsinterval van de modelresultaten bedraagt daarbij 14 dagen. De
GxG zijn als volgt berekend in overeenstemming met de definiëring door van der Veen et al., 1994:

(GHG) Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand. De GHG is het gemiddelde van de drie hoogste
grondwaterstanden (GH3) in de winterperiode (1 oktober tot 1 april). Het is maat voor het hoogste
grondwaterniveau in een normale winter.

(GLG) Gemiddeld laagste grondwaterstand. De GLG is het gemiddelde van de drie laagste
grondwaterstanden (GL3) in de zomerperiode (1 april tot 1 oktober). Het is een maat voor het laagste niveau
in een gemiddelde zomer.

(GVG) Gemiddelde Voorjaarsgrondwaterstand: De GVG is de gemiddelde grondwaterstand aan het begin
van het groeiseizoen (1 april). De GVG is berekend als het gemiddelde van drie waarden rond 1 april (VG3)
per hydrologisch jaar. Concreet is VG3 het jaarlijks gemiddelde van (1/4 -14 d), 1/4 en (1/4 + 14d). De GVG
is het gemiddelde van die jaarlijkse VG3-waarden.
In functie van de NICHE-modellering dienen de GxG waarden t.o.v. maaiveld te worden uitgedrukt. De
grondwaterstanden worden in het model berekend op een 12.5 m grid.
Naast de grondwaterstanden is ook de gemiddelde kwel per gridcel berekend. De kwel wordt uitgedrukt in
mm/dag. Negatieve waarden duiden op plaatsen waar grondwater uittreedt. Positieve waarden duiden op
infiltratie. De kwel is bepaald vanuit de transiënte modelresultaten. De kwel is berekend door integratie van het
grondwateroverschot per tijdstap. Het totale overschot gedeeld door de beschouwde periode levert de
gemiddelde kwel (uittredend grondwater).
Resultaten
Het ruimtelijke patroon van GHG, GLG en GVG is weergegeven in Figuur 63, Figuur 64 en Figuur 65. De zones
met waterstanden boven maaiveld situeren zich voornamelijk langs en tussen de vijvers. Verder is het lager
gelegen zuidelijke deel van het gebied duidelijk natter.
De kwelzones en de ruimtelijke variabiliteit in kwelflux zijn weergegeven in Figuur 59.
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Figuur 63: Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) in het studiegebied.

Figuur 64: Gemiddelde Laagst Grondwaterstand (GLG) in het studiegebied.
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Figuur 65: Gemiddelde Voorjaarsgrondwaterstand (GVG) in het studiegebied.

16.6.5 Stroombaananalyse
Het model opgemaakt en ontwikkeld met de Visual Modflow 2009.1-software is tevens aangewend om een
stoombaananalyse uit te voeren in het gebied ‘De Maten’. In de stroombaananalyse wordt m.b.v. partikel backtracking de herkomst (intrekgebied) van het water in kwelzones bepaald. De kwelzones zijn afgebakend op basis
van de kwelflux berekend met het lokaal model (zie Figuur 59). De voornaamste kwelzones situeren zich in en
tussen de vijvers. Daarnaast is er ook een kwelzone parallel aan en ten noorden van het kanaal. Die zone wordt
gevoed door het kanaal dat opgehoogd ligt t.o.v. de topografie.
In de vijvers en in gebieden met kwelflux zijn telkens twee of meer partikels beschouwd voor back-tracking
analyse van de stroombaan en het intrekgebied. De resultaten van de stroombaananalyse zijn weergeven in
Figuur 66. De lijnen in de figuur geven de stoombanen van de partikels weer in het XY-vlak. De pijltjes of de
stroombaanlijnen duiden het tijdpad aan. Ieder pijltje stemt overeen met een tijdpad van 2 jaar. Voor lange
stroombanen loopt het tijdpad op tot tientallen jaren. De kleur van de stroombaan geeft indicatie over het verloop
van de stroombaan in het XZ-vlak. Waar bruin gekleurd loopt de stroombaan naar beneden (in de diepte); waar
blauw gekleurd loopt de stroombaan naar boven (naar de oppervlakte).
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Figuur 66: Stroombaananalyse voor kwelzones in het vijvergebied ‘De Maten’. De lijnen tonen het pad van de
stroombaan in het XY-vlak. De pijltjes op de lijnen duiden het tijdsverloop aan. Eén pijltje stemt overeen met een
tijdpad van 2 jaar.
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Op basis van de stroombaananalyse kan het gebied ingedeeld worden in een vijftal zones:
1. De zuidoostelijke zone ontvangt voornamelijk water uit de richting van het kanaal.
2. De centrale zone van de zuidelijke vijverketen ontvangt voornamelijk water uit de richting van de noordelijke
vijverketen.
3. Het bovenstroomse deel van de zuidelijke vijverketen is voornamelijk een cascadesysteem.
4. De bovenstroomse deel van de noordelijke vijverketen is voornamelijk een cascadesysteem.
5. De Lange Waters, gelegen in het zuidwesten van het kerngebied (i.e. het benedenstroomse deel van de
noordelijke vijverketen), vormen een relatief geïsoleerd cascadesysteem dat ook water ontvangt vanuit de
zone ten noorden van de Heiweyerbeek.
Uit de kaart met kwelfluxen (Figuur 59) en de figuur met de stroombanen blijkt duidelijk dat de meeste kwelzones
voorkomen in en tussen de vijvers. Daarnaast is er ook een kwelzone parallel aan en ten noorden van het
kanaal. Die zone wordt gevoed door het kanaal dat opgehoogd ligt t.o.v. de topografie. En aantal vijvers
ontvangen eveneens water vanuit de kanaalzone, met name het oostelijk deel van vijver 3 en de vijvers 5, 4, 2, 7
en 6. Aan noordwestelijke zijde wordt vijver 3 gevoed door water afkomstig van de noordelijke vijverketen, meer
bepaald ter hoogte van de vijvers 37 en 19. Deze vijvers zijn onderling verbonden via korte stroombanen.
De vijvers 8, 11, 12, 13 en 9 ontvangen water vanuit de noordelijke vijverketen, meer bepaald ter hoogte van
vijvers 18 en 21. Vijver 8 wordt in beperktere mate ook gevoed vanuit het bovenstroomse deel van de
Heiweyerbeek en het bovenstroomse deel van de Stiemer. Vanaf het bovenstroomse deel van de Heiweyerbeek
loopt ook een stroombaan naar vijver 30.
De kwelzone tussen de vijvers 9, 14, 33 en 36 ontvangt water uit de omgeving van vijver 20 (verbindingsvijver
tussen zuidelijke en noordelijke keten). Daarnaast is er in beperktere mate ook aanvoer van water uit het gebied
ten noorden van het vijvercomplex “De Maten” (Slagmolenweg) en vanuit het gebied ten westen van het
bovenstroomse deel van de Stiemer.
In het bovenstroomse deel van de zuidelijke keten (vijvers 14-17, 33, 22 – 27) is de kwel in de vijvers
voornamelijk via korte stroombanen afkomstig van nabije hogerop gelegen vijvers (cascade). Vijver 27 ontvangt
ook nog water vanuit de zone tussen Heiweyerbeek en Achterbeek (bovenstroomse deel).
De “Lange waters” (ZW) ontvangen water uit het gebied ten noorden van de Heiweyerbeek. Enkele vijvers
worden ook gevoed via korte stroombanen door de hoger gelegen vijver in de keten (cascade). Ook de
kwelzones tussen de Heiweyerbeek en de Miezerikbeek ontvangen water vanuit het gebied ten noorden van de
Heiweyerbeek.
Belangrijkste vaststellingen op basis van de stroombaananalyse:

Via grondwater is er “verbinding” van noordelijke naar zuidelijke vijverketen. NB: via oppervlaktewater is er
verbinding van zuidelijke naar noordelijke keten over vijver 20.

De zuidelijke vijvers ontvangen water uit het kanaal (en ook nog van gebied ten zuiden van het kanaal).

Het water in kwelzone tussen vijvers 9, 14, 33, 36 is afkomstig van bovenstroomse deel van “De Maten” en
vanuit de buurt van vijver 20.

De vijvers in bovenstroomse deel van de noordelijke keten worden vooral door korte stroombanen onderling
gevoed (cascade).

De “Lange Waters” (ZW-deel van noordelijke keten) staan relatief “los” van de rest van het vijvercomplex.

De vijvers in het bovenstroomse deel van de zuidelijke keten worden ook vooral door korte stroombanen
onderling gevoed (cascade).
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17

Oppervlaktewatermodel actueel scenario

17.1 Opbouw model
17.1.1 Modelgebied
Er is een 1-dimensionaal oppervlaktewatermodel opgemaakt worden voor De Maten. Zowel de noordelijke als de
zuidelijke vijverketen zijn in het model opgenomen. In het model worden de waterlopen beschouwd als een
lijnvormige opeenvolging van cellen of segmenten met daartussen knooppunten. De vijvers zijn waterreservoirs.
Transport van water tussen de vijvers en het oppervlaktewater verloopt volgens een laterale verbinding. Het
oppervlaktewatermodel is niet-iteratief gekoppeld met het grondwatermodel via de grondwater-oppervlaktewater
fluxen. De lokale flux tussen grondwater en oppervlaktewater is output van het grondwatermodel. Deze output
wordt gebruikt als randvoorwaarde voor de overeenkomstige cellen van het oppervlaktewatermodel. Voor de
opwaartse randvoorwaarden (instroom van het stroomopwaarts deel van Stiemerbeek en Heiweyerbeek) van het
oppervlaktewatermodel wordt gebruik gemaakt van meetgegevens te hoogte van de grens van het studiegebied
(peilregistratie, debiet, geleidbaarheid en waterkwaliteit).

17.1.2 Modelopbouw
Code
Voor de oppervlaktewatermodellering wordt gebruik gemaakd van de software Infoworks RS free, de vrij te
gebruiken editie van Infoworks, zodat de opdrachtgever over het model kan beschikken zonder bijkomende
licentievereisten. De Infoworks RS free versie is tot 250 knopen gelimiteerd en enkel geschikt voor 1D
modellering. Maar gezien de beperkte omvang van het studiegebied en de vooropgestelde 1D modelbenadering,
is Infoworks RS free geschikt.

Invoerdata
De volgende gegevens zij nodig voor de opmaak van het oppervlaktewatermodel:

Dimensies van de vijvers

Dimensies van de waterlopen (bij voorkeur ruimtelijk gediversificeerd)

Waterpeil van de vijvers

Topografie

Opwaarts waterpeil en debiet van de waterlopen die water aanvoeren van buiten het studiegebied
(Stiemerbeek, Heiweyerbeek)

Geografische connectiviteit tussen de vijvers en de waterlopen

Geografische connectiviteit tussen waterlopen

Informatie over de aard van de bedding van de waterlopen (bodemmateriaal, begroeiing, bodemhelling)

Informatie en data over eventuele stuwen, dammen, sluizen,…

Neerslag
Modelresultaten
Het oppervlaktewatermodel berekent waterpeil en debiet. Het oppervlaktewatermodel in koppeling met het
grondwatermodel laat toe om een waterbalans op te maken voor het gebied. De waterbalans geeft aan hoe het
water verdeeld wordt over het gebied en in welke mate verschillende compartimenten (grondwater, waterlopen,
vijvers) water uitwisselen gegeven de opgelegde randvoorwaarden (peilen, neerslag, opwaarts debiet). De
waterkwaliteitsmodule van het oppervlaktewatermodel laat ook toe om concentraties in het oppervlaktewater te
berekenen van zuurstof, stikstof, fosfor en tracers.

17.2 Resultaten oppervlaktewatermodel in de bestaande situatie
17.2.1 Stroomschema van het oppervlaktewatersysteem in ‘De Maten’
In Figuur 67 is het stroomschema van het oppervlaktewatersysteem in ‘De Maten’ gegeven.
Het is een schematische voorstelling van de vijvers (groen), de waterlopen (blauw) en de connecties tussen
waterlopen en vijvers (licht blauw). Tevens zijn de locaties aangeduid waar stroomsnelheid opgemeten is
(oranje). Voor die locaties is er dus informatie over het peil in de waterloop en het debiet. In de vijvers is het
waterpeil eveneens opgemeten.
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Figuur 67: Schematisatie van het oppervlaktewatersysteem van De Maten met vijvers en waterlopen.

17.2.2 Implementatie in het model
In het 1D oppervlaktewatermodel zijn de vijvers reservoirs met een bepaald beschikbaar volume
(bergingscapaciteit) en een uit/overstroom niveau. De bergingscapaciteit per vijvers is berekend op basis van TIN
interpolatie (10 m resolutie) van de opgemeten topografie van de vijverbodem (slibdiktemetingen) gecombineerd
met het 5m DHM van AGIV (topografie buiten de contouren van de vijvers). Voor de 2D-berekening van de
waterdiepte op verschillende locaties in de vijvers worden het gemodelleerde waterpeil (hoogte van het
wateroppervlak) per vijver gecombineerd met dit geïnterpoleerde topografisch raster van de vijverbodem.
Het beschikbaar volume in de waterlopen wordt bepaald door de maximaal beschikbare cross-sectie. Uitgaande
van de landmeetkundige opmeting van de waterlopen is de beschouwde maximale cross-sectie afgebakend op
basis van de hoogte van de 1ste kruin (HP_KR1 en HP_KL1, zie
Figuur 68.

138

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

Figuur 68: Dimensies van het opgemeten dwarsprofiel.

Het oppervlaktewatermodel is niet-iteratief gekoppeld met het lokale grondwatermodel via de uitwisselingsfluxen.
De lokale flux tussen grondwater en oppervlaktewater is output van het grondwatermodel. Deze output wordt
gebruikt als randvoorwaarde voor de overeenkomstige cellen van het oppervlaktewatermodel.

17.2.3 Waterdiepte in de vijvers
Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de situatie van dag tot dag te simuleren. Voornaamste element
daarbij is het ontbreken van continue debietgegevens voor de verschillende instroompunten. Het opwaartse
waterpeil van Heiweyerbeek en Stiemer is wel continu opgemeten, maar de Q-H relatie is van onvoldoende
kwaliteit om de waterstandreeks om te zetten in een debietreeks. Bovendien is het belangrijk op te merken dat de
waterpeilen in het vijvercomplex hoofdzakelijk bepaald worden door het beheer aangezien zowel het
overloopniveau van de vijvers als de belangrijkste instroompunten gereguleerd worden. Daardoor is er voor het
oppervlaktewatersysteem in de huidige toestand slechts een beperkte natuurlijke relatie tussen waterpeil en
waterbeschikbaarheid.
Er is daarom gekozen om op basis van de beschikbare meetgegevens maximale, minimale en voorjaarssituaties
af te bakenen en die situaties door te rekenen. Op basis van de modelresultaten kan voor deze drie situaties het
waterpeil in de vijvers 2-dimensionaal worden bepaald. Op die manier kan de gewenste nuttige en zinvolle
informatie bekomen worden voor de vegetatiemodellering. Het waterpeil op een bepaalde locatie wordt dus in
belangrijke mate bepaald door de diepte van de vijverbodem en de dikte van de aanwezige sliblaag. Zowel de
topografie van de minerale bodem als de dikte van de sliblaag zijn opgemeten. Op basis daarvan is voor de
maximale, minimale en voorjaarssituatie de waterdiepte in de vijvers bepaald t.o.v. de bovenkant van de sliblaag
(huidige situatie) en t.o.v. de onderkant van de sliblaag (situatie na slibverwijdering).
Maximale situatie:

Geen vijvers afgelaten

Alle regelbare instroompunten zijn open (zie stroomschema)

Hoge instroomdebieten: aanvoer noordelijke vijverketen 0.019 m3/s en aanvoer zuidelijke vijverketen 0.052
m3/s
Minimale situatie:

Alle vijvers die in de periode 2011-2013 afgelaten werden, staan leeg

Regelbare instroompunten zijn dicht (zie stroomschema)

Lage instroomdebieten: aanvoer noordelijke vijverketen 0.004 m3/s en aanvoer zuidelijke vijverketen 0.006
m3/s
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Voorjaarssituatie:

beheer van vijvers en instroompunten zoals in de periode 15/3 – 15/4

gemiddeld debiet in de periode 15/3 – 15/4: aanvoer noordelijke vijverketen 0.013 m3/s en aanvoer
zuidelijke vijverketen 0.039 m3/s
De resultaten voor de huidige situatie, d.i. de waterdiepte t.o.v. de bovenkant van de aanwezige sliblaag, zijn
weergegeven in onderstaande figuren.

Figuur 69: Ruimtelijk patroon van de waterdiepte in de vijvers t.o.v. de bovenkant van de sliblaag in de maximale
situatie.

17.2.4 Inundatieduur in de vijvers
Naast de waterdiepte is ook de inundatieduur een belangrijke conditie voor de vegetatiemodellering. Op basis
van de beschikbare meetgegevens zijn de randvoorwaarden (beheer vijvers en instroompunten en debieten)
voor de verschillende inundatieklassen afgeleid. Door de sterke regulatie en de beperkte variatie in de huidige
situatie, geldt dat het waterpeil en dus de inundatietoestand, die zich bijvoorbeeld minstens 20% van de tijd
voordoet, voort vloeit uit randvoorwaarden die zich minstens 20% van de tijd voordoen. Aan de hand van het
oppervlaktewatermodel zijn de verschillende randvoorwaarden doorgerekend. De resulterende waterpeilen zijn
per vijver gecombineerd met het geïnterpoleerde topografisch raster van de vijverbodem om tot een 2D-patroon
van de waterdiepte te komen. Op basis van de waterdieptekaarten per klassegrens is vervolgens bepaald welke
zones van de vijver binnen de opgegeven inundatiegrenzen vallen.
De resultaten van dit onderdeel worden weergegeven en besproken in het hoofdstuk over de NICHEModellering.
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Figuur 70: Ruimtelijk patroon van de waterdiepte in de vijvers t.o.v. de bovenkant van de sliblaag in de minimale
situatie.

Figuur 71: Ruimtelijk patroon van de waterdiepte in de vijvers t.o.v. de bovenkant van de sliblaag in de
voorjaarssituatie.
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Vegetatiemodel: actueel scenario en nulscenario

Dit hoofdstuk geeft de gemodelleerde potenties voor vegetatietypes weer in de huidige situatie. Hierbij zijn twee
sporen bewandeld:

de vegetatiepotenties in de terrestrische delen van De Maten zijn bepaald met NICHE-Vlaanderen waarbij
de resultaten van het lokale grondwatermodel belangrijke invoergegevens zijn. Voor de potentiemodellering
in de huidige situatie wordt een onderscheid gemaakt tussen twee scenario’s, namelijk het ‘actueel scenario’
en het ‘nulscenario’ (zie verder). Dit gedeelte komt aan bod in paragrafen 18.1 en 18.3;

de potenties voor terrestrische, amfibische en aquatische vegetatietypen in de vijvers zijn apart bepaald
met behulp van resultaten van het oppervlaktewatermodel en de metingen van vijverdiepte en slibdikte. De
potentiële vijvervegetatie wordt dus op een andere wijze gemodelleerd omdat NICHE-Vlaanderen enkel
ontworpen is met het oog op de potentiemodellering in terrestrische omgeving. Dit gedeelte komt aan bod in
paragrafen 18.2 en 18.4. De resultaten voor terrestrische vegetatietypes zijn cartografisch evenwel
geïntegreerd voor de terrestrische delen en de vijvers.

18.1 Aanpak terrestrisch gedeelte van De Maten
18.1.1 NICHE-Vlaanderen: algemene werkwijze
Om een uitspraak op gebiedsniveau te kunnen doen over de potenties in terrestrische delen werd een beroep
gedaan op NICHE-Vlaanderen. NICHE-Vlaanderen (Callebaut et al. 2007) is een hydro-ecologisch model dat
op basis van informatie over de hydrologie (grondwater en oppervlaktewater), de bodem en het beheer van een
gebied, de mogelijkheden aangeeft voor de ontwikkeling van (grond)waterafhankelijke vegetatie. Dit gebeurt aan
de hand van een aantal speciaal ontworpen beslisregels. Het model is gebaseerd op het modelconcept van
NICHE, ontwikkeld door Kiwa Water Research, maar het werd op een aantal cruciale punten aangepast om de
toepasbaarheid in Vlaanderen te verhogen. De belangrijkste aanpassingen zijn te situeren op drie vlakken: de
vertaling van de Belgische Bodemkaart naar vereenvoudigde NICHE bodemcodes, het gebruik van Vlaamse
referentiegegevens en aanpassingen van beslisregels bij de berekening van de standplaatskenmerken.

Overstroming_vegetatie
GHG
Beheer
Bodem

GLG
GVG
Mineraalrijkdom

Regenlens
Kwel

pH

VEGETATIETYPE

Overstroming_zuurgraad

Overstroming_trofie
Atmosferische depositie
Mest_dierlijk
Mest_kunst

TROFIE

Figuur 72: Principe van NICHE Vlaanderen.

Verschillende kenmerken met betrekking tot de waterhuishouding, bodem en landgebruik dragen bij tot de
berekening van de standplaatscondities (Figuur 72 en Tabel 29). In een gebiedsstudie worden al deze
kenmerken concreet ingevuld volgens een netwerk van rekencellen, dat gelegd wordt over het studiegebied.
Meer uitleg over verschillende van deze standplaatscondities wordt gegeven in paragraaf 18.1.4. Een belangrijk
aspect is dat twee tussentijdse abiotische kenmerken worden berekend op basis van de input, namelijk de
zuurtegraad (in 3 pH-klassen) en voedselrijkdom (in 5 trofieklassen).
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Tabel 29: Overzicht van de basisgegevens die gebruikt worden om standplaatscondities te berekenen.
Basisgegevens
Grondwaterstand (GHG, GLG, GVG)
Kwelflux naar maaiveld
Mineraalrijkdom grondwater
Aanwezigheid regenlenzen
Bodemtype
Bemesting (dierlijk en kunstmatig)
Atmosferische stikstofdepositie
Overstroming met rivierwater
Beheerintensiteit

De beheer(intensiteit), gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG, GLG), bodemtype,
overstromingsfrequentie (overstroming_vegetatie), pH-klasse en trofieklasse worden vervolgens in elke rekencel
(= geografische positie) vergeleken met zogenaamde tolerantie-intervallen voor deze factoren van
plantengemeenschappen. Deze tolerantiegrenzen zijn gebaseerd op veldwaarnemingen waarbij de
plantengemeenschappen en standplaatscondities zijn beschreven. Cruciaal zijn daarbij onder meer de
parameters van het waterregime (“GXG’s”), die voor deze referentieset zijn gebaseerd op meetreeksen van 1995
tot en met 2004 (Callebaut et al. 2007). NICHE-Vlaanderen doet momenteel alleen een uitspraak over 28
grondwaterafhankelijke vegetatietypen (zie paragraaf 18.1.3). Daarbij wordt de toetsing gedaan voor elk
vegetatietype afzonderlijk, ten opzichte van de referentiewaarden van dat type, en dit voor elke rekencel. De
uitkomst is telkens ‘potentie mogelijk’ (alle voorwaarden voldoen) ofwel ‘potentie niet mogelijk’ (minstens één van
de voorwaarden voldoet niet). Bijgevolg kan het voorkomen dat op één rekencel meerdere vegetatietypen
potentieel kunnen ontwikkelen. Het resultaat wordt dan ook weergegeven door per vegetatietype een
afzonderlijke potentiekaart te maken.
NICHE Vlaanderen geeft gemodelleerde potenties aan op basis van abiotische informatie, en is dus alleen een
benadering van wat in werkelijkheid tot ontwikkeling kan komen. Behalve door mogelijke onnauwkeurigheden in
de inputgegevens t.o.v. de realiteit (bodemtextuur, bemestingsverleden, maaiveldhoogte, gemodelleerd
waterregime enz. op elke locatie), komen afwijkingen ook tot stand doordat geen rekening kan worden gehouden
met biologische processen zoals kolonisatie, migratie, kieming e.d. De betrouwbaarheid van het model is voorts
afhankelijk van de basistabel met referentiegegevens, en de volledigheid daarvan. Ongeveer een 1000-tal
referentiepunten uit ongeveer 100 Vlaamse natuurgebieden werden gebruikt om de tabel op te stellen, maar er
zijn nog hiaten in de NICHE-databank.
De kwaliteit van de hydrologische informatie (gemodelleerde grondwaterstanden, overstromingen, kwel) speelt
een cruciale rol voor de betrouwbaarheid van het vegetatiemodel, aangezien zij doorweegt in zowel beslisregels
voor pH- en trofieklasse als berekening van vegetatietypen zelf. Onzekerheden die daar betrekking op hebben
worden meegenomen naar de hydro-ecologische berekening. Het is dus sterk aanbevolen om de
grondwaterstanden verder te blijven meten om de kwaliteit van de input voor hydrologische gegevens te
garanderen.

18.1.2 Het actueel scenario versus het nulscenario
Een vegetatiemodellering in de ‘huidige’ situatie dient verschillende doelen in een ecohydrologische studie:

het aan het licht brengen van potenties waar deze nu niet ontwikkeld zijn;

een dieper inzicht in de ruimtelijke samenhang tussen (potentiële) natuurwaarden en de abiotische werking
van het systeem;

als vergelijkingspunt voor scenario’s.
In NICHE-Vlaanderen wordt het gemodelleerde vegetatietype rechtstreeks beïnvloed door, behalve hydrologisch
regime en bodemtype, ook beheer, trofie en pH. Het modelscenario dat voor al deze condities zo goed mogelijk
(in functie van de kennis) de actueel aanwezige terreinsituatie hanteert, benoemen we als actueel scenario. Dit
scenario kan dienen als een vergelijkingspunt voor maatregelscenario’s die wijzigingen aanbrengen in één of
meer van deze condities.
Er dient anderzijds rekening mee te worden gehouden dat de referentietabel van NICHE Vlaanderen niet voor
elke combinatie van trofie x beheerintensiteit x pH x bodemtype x hydrologisch regime een potentieel
vegetatietype invult. Meer bepaald zijn in de tabel meer oligotrafente plantengemeenschappen
vertegenwoordigd, zodat in voedselrijkere omstandigheden niet steeds een potentie kan worden voorspeld. Dit
heeft tot gevolg dat voor de beschrijving van potentieveranderingen onder invloed van louter hydrologische
maatregelen, het zinvoller is om een vergelijking te maken voor louter geohydrologisch bepaalde potenties
tussen de huidige situatie en de situatie na uitvoering van maatregelen. De sturende factoren ‘beheerintensiteit’
en ‘trofie’ worden dan buiten beschouwing gelaten. Deze louter geohydrologisch gestuurde vegetatiemodellering,
voor de huidige situatie, noemen we het nulscenario. Het is een scenario dat zal dienen als vergelijkingspunt
voor hydrologisch bepaalde scenario’s, en dat geen rekening houdt met trofiegraad en beheerintensiteit. Wel
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dient hierbij vermeld dat het gemodelleerde grondwaterregime dat wordt aangenomen voor het nulscenario (of
een hydrologisch scenario) nog steeds uitgaat van een welbepaalde configuratie in het landgebruik voor de
berekening van de evapotranspiratie, en dat de beheervorm dus nog steeds in hydrologische zin doorwerkt.
Voor De Maten is geopteerd om zowel het actueel scenario als het nulscenario door te rekenen. De
vergelijking tussen beide leert ook in welke mate beheer en trofie beperkend zijn voor potentievoorspellingen in
het actueel scenario.

18.1.3 Keuzes in verband met de referentiegegevens van vegetatietypes
In de referentietabel van NICHE Vlaanderen zijn nog enkele hiaten aanwezig. Zo worden vegetatietypes van
drogere standplaatsen niet behandeld. Voor de drogere types die toch zijn opgenomen zoals het BerkenEikenbos (Europees habitat 9190) of het Verbond van Struikhei en Kruipbrem (2310/4030), is niet de volledige
range in de database aanwezig, maar enkel het vochtige traject.
Om in het kader van deze studie een uitspraak te kunnen doen over vegetatietypes die niet voorkomen in de
referentiegegevens, werd de basistabel van NICHE-Vlaanderen voor enkele types aangevuld met bestaande
referentiegegevens en data, die worden vermeld in paragraaf 22.1 en Bijlage 17. Het gaat om de volgende extra
types die toepasselijk kunnen zijn in De Maten:

vochtig heischraal grasland (type 29): deels volgens waarden uit de literatuur (Kemmers et al. 2001) en
POTNAT, zoals aangewend in Verbaarschot et al. (2012);

droog heischraal grasland (type 30);

open Corynephorus-Agrostis grasland op landduinen (type 31).
Het is duidelijk dat de vele landduinen in De Maten de behoefte creëerden om op een aanvaardbare wijze
vegetatietypes in droge omstandigheden te voorspellen. Daarom zijn van twee types die ook in droge
omstandigheden kunnen voorkomen, de in NICHE-Vlaanderen voorkomende ondergrenzen van waterstanden
weggenomen bij toepassing in deze studie. Het gaat om het Berken-Eikenbos (type 6) en het Verbond van
Struikhei en Kruipbrem (type 28).
Voorts is toegevoegd dat in natte en droge heide begrazing mag optreden (types 22 en 28). Ook is toegevoegd
dat dopheivegetatie (type 22) kan voorkomen op venig zand en op veen, waarbij overeenkomstige grenzen van
de grondwaterstand werden afgeleid uit de Haan (1992).
Het dient te worden benadrukt dat de bovenstaande aanvullingen niet dezelfde mate van onderbouwing hebben
als de initieel in NICHE-Vlaanderen aanwezige referentiegegevens (die gebaseerd zijn op gestandaardiseerde
metingen in Vlaanderen). Evenwel was het opportuun om voor dit studiegebied een aanvulling te voorzien, deels
gebaseerd op literatuur en expertoordeel. De in deze studie aangewende Niche-tolerantieklassen zijn terug te
vinden in Bijlage 17 (tabel 1 plus 2). Het afstemmen en selecteren van waarden van verschillende
literatuurbronnen (Herr et al., in voorbereiding) en het betrekken van informatie uit nieuwe meetpunten voor het
bepalen van referentiewaarden, en daarmee in verband het verder upgraden van NICHE-Vlaanderen, betreft
werk in voortgang dat momenteel door het INBO wordt uitgevoerd.
Voor de modellering zijn anderzijds ook een aantal types uit NICHE-Vlaanderen uitgesloten, die atypisch zijn
voor het studiegebied. In Tabel 30 worden de 20 weerhouden vegetatietypes opgelijst.
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Tabel 30: De 20 vegetatietypes die in beschouwing worden genomen voor modellering met NICHE-Vlaanderen in
De Maten.
Code
1
2
3
6
8
11
12
14
17
18
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wetenschappelijke naam
Sphagno-Alnetum
Carici elongatae-Alnetum
Macrophorbio-Alnetum
Quericion roboris
Filipendulion
RG Juncus effusus [Molinietalia/Lolio-Potentillion ]
Magnocaricion met Phragmites
Caricion nigrae
Junco-Molinion
Calthion palustris
Ericion tetralicis
Overgangsvorm Ericion tetralicis - Oxycocco-Ericion
Oxycocco-Ericion
Rynchosporion albae
RG Molinia caerulea [Oxycocco-sphagnetea ]
RG Myrica gale [Oxycocco-sphagnetea ]
Calluno-Genistion pilosae
Nardo-Galion (6230_hmo)
Nardo-Galion (6230_hn)
Corynephorion & Thero-Airion (2330)

Nederlandse naam
Berkenbroekbos
Mesotroof Elzenbroekbos
Ruigte Elzenbroekbos
Berken-Eikenbos
Moerasspireaverbond
Rompgemeenschap van Pitrus
Grote zeggevegetatie met Riet
Verbond van Zwarte zegge
Verbond van Biezenknoppen en Pijpestrootje
Dotterbloemverbond
Dopheiverbond
Overgangsvorm Dopheiverbond-Hoogveenmosverbond
Hoogveenmosverbond
Verbond van Veenmos en Snavelbies
Rompgemeenschap van Pijpestrootje
Rompgemeenschap van Wilde gagel
Verbond van Struikhei en Kruipbrem
Vochtig heischraal grasland
Droog heischraal grasland
Open Corynephorus-Agrostis -grasland op landduinen

18.1.4 Actueel scenario: keuzes in verband met de invoergegevens
Als zone voor het verzamelen van de nodige inputgegevens is een contour gemaakt van 200 meter rond de
speciale beschermingszone (Natura 2000 perimeter). Deze is steeds terug te vinden in de kaartjes op de
volgende bladzijden (zwarte contour). Naargelang de gegevensbron zijn soms data weergegeven buiten deze
contour; deze worden evenwel niet gebruikt voor de NICHE-modellering en de correctheid hiervan is dan ook niet
nagekeken of bijgesteld (in een aantal gevallen zijn hier trouwens artefacten aanwezig). Binnen de contour
worden geen voorspellingen gemaakt ter hoogte van de vijvers en het Albertkanaal.
Omdat NICHE-Vlaanderen heden geïmplementeerd wordt in een raster-GIS-omgeving, is ervoor gezorgd dat
hetzelfde raster van 12.5*12.5 m²-resolutie gebruikt wordt in de grondwatermodellering en in NICHE-Vlaanderen.
Alle nodige inputrasters voor een NICHE-run zijn dus op deze 12.5 m resolutie aangemaakt, te weten:

bodemtype;

beheer (hier wordt de intensiteit bedoeld, alsook of het al dan niet om begrazing gaat);

GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand);

GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand);

GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand);

overstroming_vegetatie (mate waarin overstroming van waterlopen het vegetatietype rechtstreeks
beïnvloedt) ***;

kwelflux naar maaiveld;

mineraalrijkdom (beïnvloedt pH) ***;

regenlens (beïnvloedt pH) ***;

overstroming_zuurgraad (mate waarin overstroming van waterlopen de zuurtegraad beïnvloedt) ***;

overstroming_trofie (mate waarin overstroming van waterlopen de trofiegraad beïnvloedt) ***;
-1 -1

atmosferische stikstofdepositie (in kg N ha y );
-1 -1

dierlijke mestgift (in kg N ha y );
-1 -1

bemesting met kunstmest (in kg N ha y ).
De abiotische variabelen die hierboven zijn aangeduid met ‘***’ werden bij voorbaat niet beschouwd om de
modellering te sturen. Er wordt aangenomen dat overstroming met beekwater verwaarloosbaar tot niet optreedt
in de terrestrische delen van De Maten, en over het mogelijke optreden van regenlenzen zijn geen gegevens
beschikbaar. Bij implementatie betekent dit dat deze rasters volledig met nullen werden ingevuld. Omwille van
het ontbreken van voldoende vlakdekkende (of extrapoleerbare) gegevens over mineraalrijkdom, en het achteraf
manueel bijstellen van de berekende pH (zie verder), wordt deze laag in deze studie buiten beschouwing
gelaten.
Hieronder worden de overige ingevoerde variabelen overlopen en cartografisch weergegeven voor het actueel
scenario.
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Voor de GHG, GLG en GVG werd vertrokken van de resultaten van het grondwatermodel in cm t.o.v. maaiveld
(zie hoofdstuk 15; bron: VITO).

Figuur 73: Gemodelleerde gemiddeld hoogste grondwaterstand ten opzichte van maaiveld (GHG; bron
basisgegevens: VITO). Positieve waarden zijn beneden maaiveld (in cm).

Figuur 74: Gemodelleerde gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ten opzichte van maaiveld (GVG; bron
basisgegevens: VITO). Positieve waarden zijn beneden maaiveld (in cm).
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Figuur 75: Gemodelleerde gemiddeld laagste grondwaterstand ten opzichte van maaiveld (GLG; bron
basisgegevens: VITO). Positieve waarden zijn beneden maaiveld (in cm).
Het beheer wordt gekenmerkt volgens vier klassen (Figuur 76). Behalve het onderscheiden van de klassen ‘geen
beheer’ en ‘begrazing’, wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘laagfrequent’ en ‘hoogfrequent’ beheer. Daarbij
verwijst hoogfrequent beheer naar regelmatig maaien met afvoeren, terwijl het laagfrequent beheer verwijst naar
beheermaatregelen die niet jaarlijks worden uitgevoerd zodat mogelijkheden ontstaan voor ruigtevegetatie, heide
of moerasvegetatie. Voor het natuurgebied en voor de graslanden rondom werd het beheer gekarakteriseerd in
samenwerking met Natuurpunt (Jaak Luys), mede door een gezamenlijk terreinbezoek. Voor andere
landgebruiksklassen konden aannames gebeuren en is vertrokken van de Biologische Waarderingskaart (BWK)
versie 2.2 (zie Figuur 77).

148

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

Figuur 76: Beheerintensiteit zoals aangenomen voor het actueel scenario (enkel actief bijgesteld binnen de
zwarte contour).

Figuur 77: De Biologische Waarderingskaart (versie 2.2) werd deels gebruikt als basis voor het afleiden van de
beheerintensiteit.
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Voor de afleiding van het bodemtype werd in een eerste stap de vertaling gehanteerd die binnen het project
NICHE-Vlaanderen is opgesteld, van Belgische bodemkarteringsklassen naar NICHE-bodemtypen (Callebaut et
al. 2007). Deze laatste zijn opgelijst in Tabel 31. De dikte van de organische laag speelt een belangrijke rol in het
onderscheid tussen de NICHE-bodemtypen. Zo wordt een veenlaag < 40 cm dik op zand beschouwd als venig
zand (ZV), en een veenlaag > 40 cm dik als veen (V). Omdat de bodemkartering de verspreiding van veenlagen
veelal onderschat, is op 27 maart 2013 terreinwerk verricht in samenwerking met ANB. Een steekproef werd
genomen van het gebied door de veendikte te bepalen volgens vier raaien loodrecht op de vallei. Binnen elke
raai werden tussenafstanden van ca. 15 m gehandhaafd tussen meetpunten.
De resultaten van de veendiktemetingen zijn weergegeven in Figuur 78. Hieruit kon worden afgeleid dat de
klasse ‘ZV’ in De Maten een aanzienlijke oppervlakte moet hebben, terwijl deze binnen het onderzoeksgebied
niet voorkomt in de vertaalde bodemkaart. Op basis van de kwalitatieve relatie tussen het voorkomen van de
klassen Z1 (humusarm zand), ZV en V en de topografie binnen deze raaien, is de NICHE-bodemkaart handmatig
en naar best inzicht bijgewerkt. Het voor de modellering aangenomen resultaat is te zien in Figuur 79. Het
spreekt voor zich dat dit een zeer ruwe benadering is, die wellicht tot verschillen zal leiden tussen de NICHEmodellering en de werkelijkheid. De beste benadering is dan ook om de veendiktes vlakdekkend te karteren in
het gebied. Een dergelijke kartering was echter niet mogelijk binnen deze studie.

Tabel 31: De NICHE-bodemklassen. De grijs gemarkeerde klassen komen voor in het modelgebied voor NICHEVlaanderen.
Code
Code 2
Betekenis
HV
10000
hoogveen
K
20000
klei
KV
30000
venige klei
KX
40000
keileem
L
50000
leem
MK
60000
maritieme klei
P
70000
petgat
V
80000
veen
V2
90000
zand op veen
Z1
110000
humusarm zand
Z2
120000
humusrijk zand
ZV
130000
venig zand
L1
140000
leem
LV
150000
venige leem
B
100000
bebouwd
D
100000
droog
NG
100000
niet gedefinieerd
W
100000
water
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Figuur 78: Veendiktemetingen in De Maten (in cm), op basis waarvan aannames zijn gebeurd over heel het
gebied voor de verdeling van NICHE-bodemtypes. Op de achtergrond is het digitaal hoogtemodel weergegeven
op 12.5 m resolutie.

Figuur 79: Bodem volgens NICHE-bodemklassen (Tabel 31), zoals aangenomen voor het actueel scenario (de
codering buiten de zwarte contour is buiten beschouwing te laten).
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Om de atmosferische stikstofdepositie in het actueel scenario benaderend ruimtelijk te bepalen heeft de
Vlaamse Milieumaatschappij voor deze studie een lokaal verfijnde modellering uitgevoerd in het
onderzoeksgebied volgens een raster van 250*250 m², uitgaande van het VLOPS-model (VMM 2012). Het
VLOPS-model is een atmosferisch transport- en dispersiemodel dat de verspreiding en depositie van verzurende
bestanddelen en onder meer zware metalen op lokale, maar vooral op regionale schaal modelleert. Het werd
oorspronkelijk ontwikkeld als OPS-model door het RIVM en voor Vlaanderen verder uitgewerkt door VITO (VMM
2012). In de modellering wordt onder meer rekening gehouden met de geografische ligging van de
emissiebronnen. Voor de modellering in De Maten zijn de emissies van het jaar 2009 gebruikt en de 10-jaargemiddelde weersfactoren (periode 1998-2007). Dit lokale model werd gerund voor twee situaties: integraal open
terrein en integraal bos (graslandruwheid van 0.03 resp. loofbosruwheid van 0.75; Stephanie Mariën, VMM, pers.
med.). Als over te nemen resultaat wordt de som van natte en droge depositie van NHx + NOy beschouwd. In De
-1 -1
Maten varieert deze gemodelleerde totale stikstofdepositie in bos van 22.4 tot 25.3 kg N ha y , en in open
-1 -1
terrein van 14.1 tot 15.9 kg N ha y .
De gemodelleerde stikstofdepositiewaarden voor open terrein en bos werden vervolgens omgezet naar een
raster met resolutie 12.5 m, waarbij de waarden (op resolutie 250 m) werden geïnterpoleerd via ordinary
spherical kriging (met afstand van 350 m om punten te betrekken voor interpolatie). Dit is louter gebeurd om aan
de technische vereiste van resolutie te voldoen. Vervolgens zijn voor elke 12.5*12.5 m²-rastercel de waarden
overgenomen voor hetzij open terrein, hetzij bos, in overeenstemming met de actuele situatie op terrein volgens
BWK versie 2.2. Dit resulteerde in het raster in Figuur 80.

Figuur 80: Gemodelleerde atmosferische depositie in het actueel scenario (bron basisgegevens: VMM; patronen
buiten de contour zijn niet rechtstreeks gemodelleerd en irrelevant).
-1

-1

Voor het bepalen van mestgiften in kg N ha y , zowel dierlijk als via kunstmest, is in het algemeen uitgegaan
van het schematisch verband in Tabel 32 tussen landgebruik en mestgift. Het schema is een praktisch
hanteerbare vereenvoudiging, afgeleid van de Vlaamse bemestingsnormen (VLM 2012). Het kwetsbaar gebied
‘natuur’ komt daarbij in De Maten overeen met de gewestplanbestemmingen natuurgebied (N) en
natuurreservaat (R). Gebeurlijk landbouwgebruik als akker in het recente verleden werd afgeleid uit de BWK,
recente orthofoto’s en op het terreinbezoek met Natuurpunt (zie hoger). Voor sommige percelen was een norm
geregistreerd in de mestbank; doorgaans is hiermee afgestemd. In sommige gevallen hebben vaststellingen
tijdens het terreinbezoek en/of kennis uit het verleden echter geleid tot perceelsspecifieke bijstelling ten opzichte
van de voorgaande methoden. Het resultaat van aangenomen totale mestgift in het actueel scenario is
weergegeven in Figuur 81.
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Tabel 32: De gehanteerde relatie tussen mestgift en landgebruik, gebaseerd op de Vlaamse bemestingsnormen
(VLM 2012).
Waarden uitgedrukt in kg N/ha/y

Grasland

Onbemest en louter gemaaid tot
extensief begraasd (geen bijbemesting)
Intensief begraasd (2 GVE / ha) zonder
bijbemesting
Kwetsbaar gebied 'Natuur'
Intensief begraasd (2 GVE / ha) met
bijbemesting
Intensief hooiland
Onbemest en louter gemaaid tot
extensief begraasd (geen bijbemesting)
Intensief begraasd (2 GVE / ha) zonder
Buiten kwetsbaar gebied 'Natuur' bijbemesting
Intensief begraasd (2 GVE / ha) met
bijbemesting
Intensief hooiland

Dierlijke
mest

Kunstmest

0

0

170

0

170
0

100
100

0

0

170

0

170
170

200
200

Akker
Dierlijke Kunstmest
mest

0

100

170

100

Figuur 81: Mestgift (dierlijk en kunstmest samen) zoals aangenomen voor het actueel scenario (enkel actief
bijgesteld binnen de zwarte contour).

De kwelflux naar maaiveld wordt binnen NICHE gebruikt om de pH-klasse bij te sturen. Hiervoor zijn de
modelresultaten van het VITO gebruikt, zie Figuur 82. Bij de pH-klassebepaling in NICHE wordt kwel via
beslisregels meegenomen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen sterke kwel (< -1 mm/d), kwel (-1 - 0.1 mm/d) en geen kwel (> -0.1 mm/d).
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Figuur 82: Kwelflux aan maaiveld, zoals aangenomen voor het actueel scenario (bron basisgegevens: VITO).
Kwel komt overeen met de negatieve waarden.

18.1.5 Actueel scenario: tussenstappen van de modelberekening en handmatige
optimalisatie
In Figuur 83 is de gemodelleerde trofiegraad weergegeven voor het actueel scenario. Om de voedselrijkdom (in 5
klassen) te berekenen, maakt NICHE-Vlaanderen gebruik van stikstofmineralisatiecurven die de hoeveelheid
gemineraliseerde stikstof aangeven in functie van de textuur en het organisch stofgehalte van de bodem (vervat
in het bodemtype) en in functie van het grondwaterpeil (GVG). Naast met de stikstofmineralisatie wordt ook
rekening gehouden met de atmosferische stikstofdepositie, met de mestgift en eventuele overstromingsinvloed
(hier niet van toepassing) en ook met het optreden van hoogfrequent maaibeheer met afvoer van nutriënten. De
omzetting naar trofieklassen is weergegeven in Tabel 33. Het is ten opzichte van de vijf resulterende
trofieklassen dat referentiewaarden werden bepaald voor verschillende vegetatietypes, op basis van de
biomassaproductie (Callebaut et al. 2007). De gemodelleerde waarden voor trofie werden onveranderd
meegenomen in het actueel scenario.

Tabel 33: De vertaalslag in NICHE-Vlaanderen tussen (berekende) stikstofbeschikbaarheid en trofieklassen
(overgenomen uit Callebaut et al. 2007).

Een opvallend aspect is dat de rekenregel van combinatie bodemtype en GVG ertoe leidt dat in de zones met
veen en venig zand vaak een trofiegraad wordt voorspeld die hoger is dan de klasse ‘oligotroof’, ook al is er geen
bemesting. De mineralisatiecurves voor veen en venig zand resulteren voor een GVG dieper dan 10 cm onder
-1 -1
maaiveld immers in een stikstofbeschikbaarheid hoger dan 75 kg N ha y (Callebaut et al. 2007). Hierbij kan de
3+
kanttekening worden gemaakt dat andere factoren (zoals de binding van fosfaat aan Fe ) kunnen zorgen voor
een lage beschikbaarheid aan andere nutriënten, waardoor het uitgaan van verhoogde trofiegraad door
veenmineralisatie in een onderschatting kan resulteren van oligotrafente vegetatietypes. Er dient dus mee
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rekening te worden gehouden dat NICHE-Vlaanderen hier een zekere vereenvoudiging maakt van enkele
complexere biogeochemische processen, die een variërend belang kunnen hebben naar gelang de chemische
situatie (dus locatie-/gebiedsspecifiek).

Figuur 83: De door NICHE-Vlaanderen gemodelleerde trofiegraad, een tussenstap in de toetsing van
vegetatietypes.

De zuurtegraadklasse (zuur, zwak zuur of basisch) wordt in NICHE-Vlaanderen bepaald met beslisregels op
basis van de combinatie van bodemtype en GLG-klassen (Callebaut et al. 2007). Deze worden dan in principe
verder bijgesteld op basis van de aanname over de aanwezigheid van mineraalarme kwel (combinatie kwel en
mineraalrijkdom), regenlenzen of toevoer van bufferstoffen via overstroming. De in De Maten gemodelleerde
zuurtegraad, op basis van de hoger beschreven (en gekende) invoerlagen, resulteerde zowel in de klassen zuur,
zwak zuur als basisch. Op basis van de kwaliteitsmetingen van het grondwater kan echter besloten worden dat
het hoogstens gaat om zwak zure omstandigheden. Dit komt doordat het toestromende grondwater niet zo
basenrijk is. Om die reden werd in eerste instantie de basische categorie omgezet tot zwak zuur. Een relatief
grote zone was hier nog aangeduid als ‘zwak zuur’, mogelijk het gevolg van gemodelleerde GLG-waarden die
hoger zijn dan in realiteit.
Op basis van het op terrein waargenomen vegetatiepatroon (o.a. aanwezigheid van natte heide), en het gegeven
dat dopheivegetatie in de NICHE-referentietabel enkel wordt toegelaten onder zure omstandigheden, waren er
echter twijfels over de uitgebreidheid van de perimeter van de zwak zure pH-klasse. Alle voor de NICHEmodellering geselecteerde vegetatietypes kunnen (minstens) ontwikkelen in zure omstandigheden volgens de
NICHE-referentietabel. Verder blijkt uit de chemische analyse van het ondiepe grondwater dat er ook locaties zijn
met kwel van basenarm grondwater. Het was daardoor te verantwoorden om de pH integraal op de zure klasse
in te stellen in het hele gebied, om zodoende potenties voor zuurminnende vegetatietypes niet onterecht uit te
sluiten. Dit is dan ook de beslissing die werd genomen (Figuur 84); de aanwezigheid van het Dopheiverbond in
de centrale zones was iets realistischer – evenwel met blijvende afwezigheid ter hoogte van meso-eutroof
gemodelleerde zones (op plaatsen waar het type in werkelijkheid voorkomt).
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Figuur 84: De aan NICHE Vlaanderen opgelegde, bijgestelde zuurtegraad (zie tekst), een tussenstap in de
toetsing van vegetatietypes.

18.1.6 Nulscenario: keuzes in verband met de invoergegevens
In dit scenario worden dezelfde GLG-, GHG- en bodemkaartlagen gebruikt als in het actueel scenario. Aan
beheer en trofie wordt niet getoetst; er gebeurt dan ook geen berekening van de trofie. Zoals in het actueel
scenario wordt integraal de zure pH-klasse opgelegd in het gebied, aangezien alle weerhouden types daaronder
worden toegelaten. Er kan dus gesteld worden dat er evenmin aan de pH wordt getoetst.

18.2 Aanpak aquatisch gedeelte van De Maten
In De Maten gaat bijzondere aandacht uit naar de herstelkansen van venvegetatietypes (habitattypes 3110 en
3130). Om die reden is er een poging ondernomen om het voorkomen van (semi-)aquatische vegetatietypes
modelmatig in te schatten. In NICHE Vlaanderen zijn immers geen (semi-)aquatische types onderscheiden, en
de toetsingsvariabelen in NICHE Vlaanderen zijn gericht op een terrestrische omgeving. Oeverplanten van
vennen reageren in belangrijke mate op kenmerken van het oppervlaktewaterregime en de inundatieduur, op de
pH en zuurbufferingsgraad en op de voedselrijkdom van het substraat en de waterlaag. Veelal is limitatie nodig
door koolstof (in zeer zwak tot zwak gebufferde, zandige onderwatermilieus) ofwel door fosfaat (bij droogval en in
onderwatermilieus rijker aan CO2 door bv. de aanwezigheid van meer organisch materiaal).
Om tot een vlakdekkende modellering in de vijvers te komen met voldoende resolutie binnen de vijvers, en om
zinvolle voorspellingen te kunnen maken in scenario’s, is geopteerd om te werken met de informatie die zowel
voor de huidige situatie als voor scenario’s ter beschikking is, met name het gemodelleerde waterregime en de
gemodelleerde inundatieduur, alsook de aanwezigheid van slib op elke standplaats. Waterregime en
inundatieduur zijn berekend met het oppervlaktewatermodel (hoofdstuk 16). Dit houdt in dat de toetsing aan
waterregime en inundatieduur van elke standplaats leidt tot een hydrologische potentie voor elk vegetatietype,
die pas effectief tot ontwikkeling kan komen als ook aan chemische vereisten van water en bodem is voldaan. De
interpretatie t.o.v. bodem- en waterchemie dient dan ook post-hoc te worden gemaakt, in het zg. nulscenario en
in maatregelscenario’s. Bijgevolg zijn de gemodelleerde zones voor elk type de zones waarbinnen het type
hydrologisch gezien kan voorkomen, en waarbuiten het naar alle waarschijnlijkheid niet zal optreden. Opnieuw is
er daarom geopteerd om voor vergelijkingen niet te werken met absolute oppervlaktes, maar met rasteraandelen,
uitgedrukt als percentages. Berekeningen en toetsingen gebeurden op basis van een 10*10 m² raster in de
vijvers (vijvergrid), daar gegevens over bodemdiepte op een resolutie van 20 m zijn verzameld.
De beschouwde (semi-)aquatische vegetatietypes zijn weergegeven in Tabel 34. De daarin aangegeven
overeenkomst met het habitat(sub)type is geen één-op-één-relatie vermits er primair wordt uitgegaan van
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plantengemeenschappen (bv. associatie). In een later stadium van deze studie (i.e. vanaf maatregelscenario 4)
zijn daarom, op specifieke vraag van de stuurgroep, twee artificiële ‘vegetatietypes’ toegevoegd, die beter de
abiotische reikwijdte omvatten van het habitattype 3110 enerzijds en habitatsubtype 3130_aom anderzijds.
Daarmee wordt enkel gedoeld op situaties zonder slib, vermits situaties met slib niet onder een gunstige staat
van instandhouding vallen. Deze vraag bestond gezien het belang van deze habitattypes voor De Maten. Immers
kunnen bepaalde specifieke, habitattyperende soorten zoals Sierlijk glanswier (Nitella gracilis), Doorschijnend
glanswier (Nitella transluscens), Moerasweegbree (Baldellia ranunculoides), Drijvende waterweegbree (Luronium
natans) en Oeverkruid (Littorella uniflora) ook op veel grotere diepte voorkomen dan goed ontwikkelde vormen
van de in Tabel 34 vermelde plantengemeenschappen (cf. Bruinsma 2012).
Tabel 34: De (semi-)aquatische vegetatietypes die in de modellering werden beschouwd, en het
overeenkomstige habitat(sub)type waartoe ze behoren.

Vegetatietype
Isoeto-Lobelietum
Scirpetum fluitantis
Eleocharitetum multicaulis
Littorello-Eleocharitetum acicularis
RG Eleocharis multicaulis-Sphagnum
[Littorelletea/Scheuchzerietea ]

Code
habitat(sub)type Habitat(sub)type
Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia
uniflorae )
3110

3130_aom

Cicendietum filiformis
3130_na
Magnopotamion, Hydrocharition en
verwanten
3150

Oligotrofe tot mesotrofe vijvers en vennen met pioniersgemeenschappen op de kale
oever of in de ondiepe oeverzone (oeverkruidgemeenschappen; Littorelletea )

Oevers van tijdelijke of permanente plassen of poelen met eenjarige
dwergbiezenvegetaties (Isoëto-Nanojuncetea )
Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of
Hydrocharition

Omdat verschillende vijvers zeer ondiep zijn en zich in een stadium van verlanding bevinden, zijn op specifieke
vraag van de stuurgroep tevens 17 terrestische vegetatietypes mee beschouwd, die kunnen voorkomen onder
vochtige tot natte condities. Het betreft de vegetatietypes uit Tabel 30, uitgezonderd types 28, 30 en 31 (die enkel
onder droge condites voorkomen). Hun potentiemodellering diende in dit geval voort te bouwen op de gegevens
zoals berekend in de vijvers en dus niet volgens het grondwatermodel. Voor deze types is binnen de vijvers dus
geen berekening gebeurd met NICHE-Vlaanderen, maar met een vereenvoudigde toetsing, zoals hieronder
beschreven.
De milieuvariabelen waarmee voor de toetsing in het vijvergrid rekening is gehouden, zijn:

de hoogste waterstand (peil relatief ten opzichte van het bodemniveau in elke rekencel);

de laagste waterstand (peil relatief ten opzichte van het bodemniveau in elke rekencel);

de inundatieduur, d.w.z. het tijdsaandeel van het jaar dat de bodem ter hoogte van de rekencel droogvalt,
uitgedrukt als percentage (enkel getoetst voor (semi-)aquatische vegetatietypes);

de aanwezigheid van een (voedselrijke) sliblaag ter hoogte van elke rekencel.
De drie eerste parameters worden berekend met het oppervlaktewatermodel (VITO). De vierde parameter volgt
uit de aanwezigheid van slib in de huidige situatie (cf. Figuur 86) en wordt aangepast in het kader van
maatregelscenario’s wanneer een vijver is ontslibd.
De drie eerste parameters worden berekend met het oppervlaktewatermodel (VITO). De vierde parameter volgt
uit de aanwezigheid van slib in de huidige situatie (cf. Figuur 86) en wordt aangepast in het kader van
maatregelscenario’s wanneer een vijver is ontslibd.
Er dient te worden opgemerkt dat waterstanden beneden de vijverbodem (bij droogval) ruw geschatte
grondwaterstanden zijn, bekomen door het oppervlaktewatervlak door te trekken. Immers zijn deze plaatsen niet
gedekt door het grondwatermodel. In latere scenario’s wordt hier voor bepaalde vijvers anders mee omgegaan
(voor vijvers met een regelmatig droogvalregime) – zie aldaar.
Voor deze milieuvariabelen werden voor elk (semi-)aquatisch vegetatietype, én voor de articifiële types 3110 en
3130_aom, klassegrenzen gedefinieerd waarbinnen het type kan ontwikkelen (Tabel 35). Voor de terrestrische
vegetatietypes zijn de hoogste en de laagste waterstand getoetst aan de GHG- en GLG-tolerantieklassen (zie
Bijlage 17). Het onderscheid tussen de terrestrische types toegelaten op ‘slib’ versus ‘geen slib’, is weergegeven
in Tabel 36.
In Tabel 35 zijn de grenzen van de twee extra types 208 en 209 gebaseerd op Bruisma (2012) voor de
bovengrenzen, op Wamelink et al. (2012) voor de ondergrens van de hoogste waterstand, en op de hoger
vernoemde, gerelateerde ‘zuivere’ vegetatietypes voor de ondergrens van de laagste waterstand en de
inundatierange. Verder dient te worden opgemerkt dat de Draadgentiaanassociatie gebaseerd is op slechts 4
referentielocaties, zodat van de hier opgegeven grenzen geen uitspraak gedaan kan worden over hun
accuraatheid voor het vegetatietype. Een verder gevolg van het hiaat in de kennis van deze associatie is dat de
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gehanteerde grenzen voor hoogste waterstand en inundatie zeer nauw zijn, zodat hierdoor een onderschatting
kan optreden van de hydrologische potentie van dit type.
Tabel 35: De milieuklassegrenzen waaraan de (semi-)aquatische vegetatietypes werden getoetst (naar
Aggenbach et al. 1998, Leyssen et al. 2005 en bijgesteld op basis van expertoordeel). Waterstanden zijn in cm
en negatief betekent ‘waterstand boven vijverbodem’. Indicatie voorkomen op slib en voorkomen zonder slib: N =
nee, J = ja.

Code Vegetatietype
201 Isoeto-Lobelietum
202 Scirpetum fluitantis
203 Eleocharitetum multicaulis
Littorello-Eleocharitetum
204 acicularis
RG Eleocharis multicaulisSphagnum
205 [Littorelletea/Scheuchzerietea]
206 Cicendietum filiformis
Magnopotamion,
207 Hydrocharition en verwanten
208 Habitattype 3110
209 Habitatsubtype 3130_aom

Nederlandse naam
Associatie van Biesvaren en
waterlobelia
Associatie van Vlottende bies
Associatie van Veelstengelige
waterbies
Naaldwaterbiesassociatie
Rompgemeenschap van
Veelstengelige waterbies en
Veenmos
Draadgentiaanassociatie
Fonteinkruidverbond,
Kikkerbeetverbond en
verwanten
Habitattype 3110
Habitatsubtype 3130_aom

Hoogste
Hoogste
Laagste
Laagste
%
%
waterstand waterstand waterstand waterstand inundatie inundatie
ondergrens bovengrens ondergrens bovengrens ondergrens bovengrens Op slib

Zonder
slib

1
23

-77
-43

95
86

-33
-5

0
30

100
100

N
N

J
J

-7

-36

130

-5

30

100

N

J

-11

-82

58

-40

30

100

J

N

0
-3

-46
-9

123
123

-5
74

0
14

100
46

N
N

J
J

-20
-18
-18

-200
-600
-600

-20
95
130

-200
-600
-600

100
0
0

100
100
100

J
N
N

J
J
J

Tabel 36: Het onderscheid tussen terrestrische types onder slibbodemcondities en niet-slibbodemcondities
(gebaseerd op kennis in NICHE Vlaanderen). Indicatie voorkomen op slib en voorkomen zonder slib: N = nee, J
= ja.

Code
1
2
3
6
8
11
12
14
17
18
22
23
24
25
26
27
29

Wetenschappelijke naam
Sphagno-Alnetum
Carici elongatae-Alnetum
Macrophorbio-Alnetum
Quericion roboris
Filipendulion
RG Juncus effusus [Molinietalia/Lolio-Potentillion]
Magnocaricion met Phragmites
Caricion nigrae
Junco-Molinion
Calthion palustris
Ericion tetralicis
Overgangsvorm Ericion tetralicis - Oxycocco-Ericion
Oxycocco-Ericion
Rynchosporion albae
RG Molinia caerulea [Oxycocco-sphagnetea]
RG Myrica gale [Oxycocco-sphagnetea]
Nardo-Galion (6230_hmo)

Nederlandse naam
Berkenbroekbos
Mesotroof Elzenbroekbos
Ruigte Elzenbroekbos
Berken-Eikenbos
Moerasspireaverbond
Rompgemeenschap van Pitrus
Grote zeggevegetatie met Riet
Verbond van Zwarte zegge
Verbond van Biezenknoppen en Pijpestrootje
Dotterbloemverbond
Dopheiverbond
Overgangsvorm Dopheiverbond-Hoogveenmosverbond
Hoogveenmosverbond
Verbond van Veenmos en Snavelbies
Rompgemeenschap van Pijpestrootje
Rompgemeenschap van Wilde gagel
Vochtig heischraal grasland

In
In
slibvijvers? zandvijvers?
N
J
J
N
J
N
N
J
J
N
J
N
J
N
N
J
N
J
J
N
N
J
N
J
N
J
N
J
J
N
N
J
N
J

In de modellering wordt een vegetatietype aangeduid als ‘potentieel aanwezig’ wanneer aan de opgelegde
milieuvoorwaarden is voldaan. Zoals hoger uitgelegd, is deze potentietoetsing dus louter hydrologisch. Daarom
wordt de gemodelleerde ‘huidige’ situatie hier voortaan het nulscenario genoemd. Het resultaat van het
nulscenario binnen de vijvers is cartografisch mee opgenomen in de resultaten van het actueel en het
nulscenario van de terrestrische delen.
In verband met de twee extra ‘vegetatietypes’ 208 en 209 (resp. habitattype 3110 en habitatsubtype 3130_aom),
merken we op dat deze toevoeging slechts gebeurde in een laat stadium van deze studie, en dat deze wijziging
niet overal met terugwerkende kracht in dit rapport is terug te vinden:

in de tekst worden de resultaten voor deze twee artificiële types pas besproken vanaf, en met betrekking tot,
scenario 4 en 5;

in tabellen en grafieken zijn ze pas terug te vinden vanaf de paragrafen over scenario 4 en 5. Zo zijn bv. de
vertalingen naar habitattype in Tabel 40 en Figuur 91 (nulscenario) nog louter gebaseerd op de originele
vegetatietypes;

de kaartjes met het totaalbeeld van de locaties waar minstens één vegetatietype wordt voorspeld, worden
steeds gebaseerd op de originele types, ook in scenario 4 en 5, en dit voor de vergelijkbaarheid van deze
kaartjes;

wel zijn de kaartjes per vegetatietype in bijlage 20 (vergelijking tussen nulscenario en de scenario’s) 1 tot en
met 5 voor alle scenario’s vervolledigd voor de twee extra types;
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wel zijn de tabellen en grafieken vanaf scenario 4 en 5, waar ook het nulscenario en de vorige scenario’s in
zijn betrokken, voor al deze scenario’s volledig ingevuld voor de twee extra types.

Van belang bij het gebruik van de resultaten, in het bijzonder in latere scenario’s waar wordt ontslibd en dus
zandige vijvers zullen ontstaan, is dat de gemodelleerde potenties van voedselarme venvegetatietypes een
overschatting kunnen zijn t.o.v. de werkelijkheid omdat geen rekening wordt gehouden met de chemische
samenstelling van het oppervlaktewater. Zo kunnen de chemische condities na ontslibben mogelijk nog
ongunstig zijn (relatief nutriëntenrijk) zodat voedselarme venvegetatietypes in relatief diep water niet voorkomen
vanwege lichtbeperking als gevolg van een gering doorzicht.
In Figuur 85 zijn de vijvers weergegeven waarbinnen de toetsing is gebeurd. De volgens het raster
geïnterpoleerde slibdikte en gemodelleerde waterpeilen zijn weergegeven in Figuur 86, Figuur 87 en Figuur 88.

Figuur 85: De vijvers waarvoor de modellering is gebeurd (zwart omrand).
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Figuur 86: De geïnterpoleerde slibdikte in het nulscenario.

Figuur 87: De gemodelleerde hoogste waterstand in het nulscenario, ten opzichte van de slibbodem (in cm;
negatief betekent peil boven bodemniveau).
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Figuur 88: De gemodelleerde laagste waterstand in het nulscenario, ten opzichte van de slibbodem (in cm;
negatief betekent peil boven bodemniveau).

18.3 Modelresultaten terrestrisch gedeelte in het actueel en het nulscenario
Op basis van de invoergegevens, inclusief bijgestelde zuurtegraadklasse, zijn de modelleringen van potentiële
vegetatietypes uitgevoerd. Samen beschouwd wordt in het oranje gebied in Figuur 89 minstens één potentieel
vegetatietype voorspeld (actueel scenario / nulscenario). In de gele zones ontbreken voorspellingen.
In het nulscenario kan op de meeste plaatsen een vegetatietype worden voorspeld. Op een aantal plaatsen is
dit echter niet zo. Ter hoogte van de zuidelijke vijverketen (o.a. tussen Schreyweyer (vijver 12) en Volmolen
(vijver 23) bleek dit omdat hetzij GHG, hetzij GLG, te ondiep of te ver boven maaiveld zijn gemodelleerd (dus
natter dan reëel). In andere locaties (bv. rond Grote Dillikensweyer (vijver 13) en Grote Huyskensweyer (vijver
18), en in het uiterste noordoosten) waren diepere, beperkt schommelende grondwaterstanden gemodelleerd op
venig zand of veen (GLG en GHG ruwweg 1 meter onder maaiveld), waarvoor geen overeenkomstig
vegetatietype in NICHE-Vlaanderen bestaat.
Bijkomend leiden in het actueel scenario een hoge trofiegraad en/of de aangeduide beheerintensiteit tot het niet
voorkomen van een vegetatietype op bepaalde locaties, of tot de beperking tot slechts één vegetatietype, zoals
Moerasspireaverbond. Een voorbeeld is ten NO van de Grote Huyskensweyer (vijver 18), waar de rekenregel op
basis van GVG en bodemtype (veen / zandig veen) ertoe leidt dat een verhoogde voedselrijkdom wordt
gemodelleerd als gevolg van veenafbraak (ondanks nulbemesting).
De resultaten zijn op kaarten per vegetatietype weergegeven in Bijlage 20 (actueel scenario) en Bijlage 21
(nulscenario) – inclusief de resultaten van de vijvermodellering. Door het ontbreken van een accurate
vegetatiekaart voor de terreinsituatie blijft het evenwel onduidelijk hoe goed het gemodelleerde actueel scenario
aansluit bij de realiteit. Het valt op dat o.a. dopheivegetatie weinig wordt voorspeld in verhouding tot
verwachtingen uit het terrein (cf. BWK in Figuur 77). Er dient bijgevolg de nodige terughoudendheid te worden
aangenomen bij interpretatie van het actueel scenario. In het nulscenario worden nattere, oligotrafente types
zoals het Dopheideverbond en de Rompgemeenschap van Wilde Gagel veel ruimer voorspeld. Dit is vooral
doordat geen rekening wordt gehouden met de verhoogde trofie die anders wordt aangenomen op venig-zanden veenbodems bij een GVG beneden 10 cm onder maaiveld (zie paragraaf 18.1.5). Het betreft hier de
verhoogde N-beschikbaarheid (in het actueel scenario) als gevolg van de mineralisatie van organisch materiaal.
3+
Evenwel kunnen andere factoren (zoals de binding van fosfaat aan Fe , slechte afbreekbaarheid van organisch
materiaal) zorgen voor een lage beschikbaarheid aan andere nutriënten bij lagere GVG (in het bijzonder fosfor),
waardoor het uitgaan van verhoogde trofiegraad door veenmineralisatie in een onderschatting kan resulteren van
oligotrafente vegetatietypes. Dit is een reden temeer om hydrologische scenario’s primair met het nulscenario te
vergelijken.
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Analoog wordt de Rompgemeenschap van Pijpenstrootje, die wordt geacht niet voor te komen in oligotrofe
omstandigheden (enkel mesotroof en meso-eutroof), een heel stuk ruimer voorspeld in het nulscenario omdat
hier niet aan trofie wordt getoetst. Dit is zowel in oligotrofe als meer eutrofe omstandigheden. Pijpenstrootje is
een soort die sterk reageert op stikstofdepositie en -mineralisatie in termen van biomassa-ontwikkeling (= de
ijkbasis voor trofie-tolerantieklassen in NICHE-Vlaanderen), waardoor het in Vlaanderen realistisch is om deze
ook in voedselarme situaties te beschouwen.
Gezien de ruimtelijke potentie-overlappingen tussen vegetatietypes en de onbekende fout die zou gelden bij het
afleiden van absolute oppervlaktes per type, is geopteerd om de vegetatietypes te rangschikken volgens hun
relatieve aanwezigheid in verhouding tot het totale rekengrid. Het betreft hier het percentage rekencellen waar
het type als potentieel voorkomend wordt gemodelleerd.
De cijfers van het terrestrische gedeelte zijn voor beide scenario’s weergeven in Tabel 37. De vier droge types
worden het ruimst voorspeld in het gebied (Open Corynephorus-Agrostis-grasland op landduinen, Verbond van
Struikhei en Kruipbrem, Droog heischraal grasland en Berken-Eikenbos). Het is duidelijk dat hun
geohydrologisch potentieel (nulscenario) veel abundanter is dan in het actueel scenario. Dit geldt meest in het
bijzonder voor Berken-Eikenbos, die in het actueel scenario wordt uitgesloten onder begrazing. Ook de andere
types komen in het actueel scenario minder vaak voor, deels als gevolg van trofiegraad, deels als gevolg van de
factor beheer. De vochtige tot natte types hebben in het terrestrisch gedeelte steeds een potentieel rasteraandeel
onder 4% in het actueel scenario en onder 13% in het nulscenario. Daarbij scoren in het nulscenario de volgende
vegetatietypes meer dan 5%: Rompgemeenschap van Wilde gagel, Dopheiverbond, Rompgemeenschap van
Pijpenstrootje en Mesotroof Elzenbroekbos. In de tabel worden voor de NICHE-vegetatietypen de min of meer
overeenkomstige habitatsubtypes opgenoemd (zie opmerking in paragraaf 22.1). Voorts dient opgemerkt dat
voor enkele van de vochtige tot natte types potentieel een behoorlijk hydrologisch potentieel wordt voorspeld
binnen de vijvers (zie verder paragraaf 18.4), namelijk het Moerasspireaverbond, de Rompgemeenschap van
Pitrus, de Grote zeggenvegetatie met Riet en Dotterbloemverbond.
Op basis van de indicatieve omzetting tussen NICHE-types en habitattypes zijn deze aandelen in het raster ook
uitgedrukt voor de hoofdtypes van Natura 2000 habitat, in Tabel 38 en Figuur 90. Types 2310 en 4030
(uitwisselbaar), 2330, 6230 en 9190 komen in het gemodelleerde actueel scenario voor meer dan 5%
rasteraandeel voor. Dezelfde types scoren meer dan 40% in het nulscenario.
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Figuur 89: De mate waarin een vegetatietype is gemodelleerd in het terrestrische gedeelte van De Maten voor
het actueel scenario (boven) en het nulscenario (onder).Terrestrisch en aquatisch gedeelte zijn geïntegreerd
(voor het aquatisch deel is er geen onderscheid tussen beide scenario’s). Oranje: één of meer potentiële
vegetatietypes worden voorspeld, lichtgeel: zone waar NICHE een toetsing deed, maar de omstandigheden voor
geen enkel type voldeden; zwart omrand: vijvers lichtblauw: vijvers en waterlopen (waar NICHE geen toetsing
deed); grijs: geurbaniseerd (op basis van BWK).

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

163

164

17
24

23

26

12

25
1

14

27
2

11

22

8
29

6
30
18
3

28

31

Nichecode

Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Code Habitatsubtype
Habitatsubtype
Actueel Nul
Corynephorion & Thero-Airion Open Corynephorus-Agrostis-grasland
Open grasland met Corynephorus- en Agrostis(2330)
op landduinen
soorten op landduinen
2330
26.4% 44.1%
Droge Europese heide & Psammofiele heide
met Calluna en Genista
Calluno-Genistion pilosae
Verbond van Struikhei en Kruipbrem
2310, 4030
18.9% 40.6%
Oude zuurminnende eikenbossen op
zandvlakten met Quercus robur
Quericion roboris
Berken-Eikenbos
9190
6.7% 44.9%
Nardo-Galion (6230_hn)
Droog heischraal grasland
6230_hn
Droge, heischrale graslanden
5.6% 44.1%
Calthion palustris
Dotterbloemverbond
1.7% 6.0%
Macrophorbio-Alnetum
Ruigte Elzenbroekbos
91E0_eutr
Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum)
1.6% 4.2%
6430, 6430_hf,
6430_hw, 6430_mr
Filipendulion
Moerasspireaverbond
Voedselrijke zoomvormende ruigten
1.4% 7.4%
Nardo-Galion (6230_hmo)
Vochtig heischraal grasland
6230_hmo
Vochtige, heischrale graslanden
1.3% 9.2%
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica
tetralix
Ericion tetralicis
Dopheiverbond
4010
1.2% 12.3%
RG Juncus effusus
[Molinietalia/LolioPotentillion]
Rompgemeenschap van Pitrus
1.1% 5.8%
RG Myrica gale [Oxycoccosphagnetea]
Rompgemeenschap van Wilde gagel
0.8% 12.8%
Carici elongatae-Alnetum
Mesotroof Elzenbroekbos
91E0_meso
Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek
0.7% 5.8%
Basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circumneutraal laagveen
Caricion nigrae
Verbond van Zwarte zegge
7140_meso
0.7% 5.0%
Slenken in veengronden met vegetatie
behorend tot het Rhynchosporion
Rynchosporion albae
Verbond van Veenmos en Snavelbies 7150
0.5% 0.9%
Sphagno-Alnetum
Berkenbroekbos
91E0_oli
Oligotroof elzen- en berkenbroek
0.5% 2.1%
Magnocaricion met
Phragmites
Grote zeggevegetatie met Riet
0.3% 1.9%
RG Molinia caerulea
[Oxycocco-sphagnetea]
Rompgemeenschap van Pijpenstrootje
0.1% 7.9%
Overgangsvorm Ericion
Overgangsvorm DopheiverbondNatte heide en venoevers met
tetralicis - Oxycocco-Ericion
Hoogveenmosverbond
hoogveensoorten
7140_oli
0.0% 3.1%
Verbond van Biezenknoppen en
6410, 6410_mo,
Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige
Pijpenstrootje
6410_ve
of lemige kleibodem (Molinion)
Junco-Molinion
0.0% 1.8%
Oxycocco-Ericion
Hoogveenmosverbond
7110
Actief hoogveen
0.0% 1.1%

Tabel 37: Het percentage rekencellen waarin elk vegetatietype potentieel voorkomt in het actuele en het
nulscenario. Hierbij worden overlappingen meermaals in rekening gebracht. De in dit rapport gebruikte koppeling
van een habitat(sub)type aan een NICHE-vegetatietype is eveneens weergegeven, maar geldt evenwel niet éénop-één (volgens verschillen in definities).
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Tabel 38: Het percentage rekencellen waarin elk habitattype potentieel voorkomt in het actuele en het
nulscenario. Hierbij worden overlappingen meermaals in rekening gebracht. Rastercellen die heden als ‘urbaan’
zijn ingevuld volgens de BWK, zijn bij deze berekeningen niet in mindering gebracht. De koppeling van een
habitattype aan een NICHE-vegetatietype is weliswaar niet steeds één-op-één (volgens verschillen in definitie);
er is uitgegaan van de koppeling in Tabel 37. Er dient opgemerkt dat habitattypes 2310 en 4030 teruggaan op
één en hetzelfde vegetatietype in NICHE (type 28).

Code
Habitat
2310

Habitattype
Psammofiele heide met Calluna en Genista

2330
4010
4030

Actueel
18.9%

Nul
40.6%

Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op
landduinen
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Droge Europese heide

26.4%
1.2%
18.9%

44.1%
12.3%
40.6%

6230

Soortenrijke heischraal graslanden op arme bodems van
berggebieden (en van submontane gebieden in het
binnenland van Europa)

7.0%

53.3%

6410

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige
kleibodem (Molinion caeruleae)

0.0%

1.8%

6430
7110
7140

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en
van de montane en alpiene zones
Actief hoogveen
Overgangs- en trilveen

1.4%
0.0%
0.7%

7.4%
1.1%
8.1%

7150

Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het
Rhynchosporion

0.5%

0.9%

9190

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met
Quercus robur

6.7%

44.9%

91E0

Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

2.8%

12.0%

Aandeel in rastercellen
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2310
2330
4010
4030
6230
6410
6430

Actueel
Nul

7110
7140
7150
9190

91E0

Figuur 90: Het percentage rekencellen waarin elk habitattype potentieel voorkomt in het actueel en het
nulscenario, zoals bekomen in Tabel 38.
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Bij inspectie van de kaarten zoals weergegeven in Bijlage 20 (actueel scenario) en Bijlage 21 (nulscenario),
blijken de droge, open types (28, 30, 31) in het actueel scenario relatief goed overeen te komen met de ligging
van deze types volgens de BWK (Figuur 77; veelal aangeduid als droge heide), terwijl deze uitbreiden naar
omliggende bos- en landbouwgebieden in het nulscenario. Bossen in het actueel scenario komen deels overeen
met de toestand volgens BWK. Wel ontbreken voorspellingen voor bos binnen begraasde zones, omdat in
NICHE-Vlaanderen wordt verondersteld dat met begrazing alleen open vegetatietypes voorkomen. Dit geeft
lokaal een afwijking op enkele plaatsen. In het nulscenario komen bospotenties (types 1, 2, 3 en vooral 6)
uitgebreid voor vanwege het niet toetsen aan beheer of trofie. In het actueel scenario worden in zeer beperkte
mate vegetatietypes voorspeld van natte heide tot hoogveen en verwanten (types 22 tot 27). Zoals hoger
vermeld heeft dit te maken met de verhoogde trofiegraad die is gemodelleerd in venig-zand- en veenbodems.
Iets meer potenties in het actueel scenario hebben daarentegen het cluster van grote-zeggenvegetatie (type 12),
kleine-zeggenvegetatie (type 14), types van vochtig tot nat, schraal hooiland (types 18 en 29), en in meso- tot
eutrofe omstandigheden het moerasspireaverbond en de rompgemeenschap van pitrus (types 8 en 11).
Verschillende van deze types zijn ook voorspeld binnen de vijvers (zie paragraaf 18.4). Vochtig heischraal
grasland (type 29) wordt daarbij deels langs vijvers voorspeld, wat klopt met het actueel voorkomen (dat
weliswaar beperkter is). Al deze types worden uitgebreider voorspeld in het nulscenario: hun louter
geohydrologisch potentieel is vaker aanwezig.

18.4 Modelresultaten aquatisch gedeelte (nulscenario)
De gemodelleerde hydrologische potenties in het aquatisch gedeelte (nulscenario) zijn weergegeven in de
volgende tabellen en figuren. Er kan van worden uitgegaan dat dit een overschatting is aangezien er geen
rekening is gehouden met andere beperkende factoren zoals substraatkenmerken, pH, zuurbuffering en
voedselrijkdom.
Meest voorspeld worden het ‘Fonteinkruidverbond, Kikkerbeetverbond en verwanten’ en de
Naaldwaterbiesassociatie (Tabel 39). Daarbij houdt de eerstvernoemde zich in het diepere water op, in
tegenstelling tot alle andere types. Mede vanwege de hoofdzakelijke aanwezigheid van slib in de nulsituatie,
scoren voorts vegetatietypes als het Moerasspireaverbond, Rompgemeenschap van Pitrus, Dotterbloemverbond,
Grote zeggenvegetatie met Riet en het Ruigte Elzenbroekbos boven 10%.
De hydrologische potenties binnen de vijvers volgens het nulscenario zijn per vegetatietype ruimtelijk
weergegeven in zowel Bijlage 20 als Bijlage 21 (geïntegreerd met de terrestrische voorspelling van actueel resp.
nulscenario). Voor verschillende terrestrische vegetatietypes blijken de hydrologische potenties binnen de vijvers
een wezenlijke aanvulling ten opzichte van de potentievoorspellingen in het terrestrische gedeelte (met name de
types in Tabel 39 met meer dan 10% aandeel binnen de vijvers). Zij houden zich veelal aan de randen van de
vijvers op, behalve daar waar langdurige droogstand (verlanding) optreedt.
Uit Tabel 40 en Figuur 91 is duidelijk dat de hydrologische potenties voor de twee aquatische habitattypes 3130
(subtype aom) en 3150 hoger zijn dan voor 6430 en 91E0. Het hoogste aandeel wordt behaald door 3150.
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Tabel 39: Het percentage rekencellen waarin elk vegetatietype potentieel voorkomt in het nulscenario. Hierbij
worden overlappingen meermaals in rekening gebracht.
Code Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Magnopotamion, Hydrocharition Fonteinkruidverbond,
207 en verwanten
Kikkerbeetverbond en verwanten

Littorello-Eleocharitetum
204 acicularis

Code
Percentage Habitatsubtype

45.8%

3150

Naaldwaterbiesassociatie

37.0%

Moerasspireaverbond

23.0%

Rompgemeenschap van Pitrus
Dotterbloemverbond
Grote zeggevegetatie met Riet
Ruigte Elzenbroekbos
Mesotroof Elzenbroekbos
Rompgemeenschap van
Pijpenstrootje
Rompgemeenschap van Wilde
gagel

21.6%
20.4%
14.7%
13.1%
8.6%

91E0_eutr
91E0_meso

27

Filipendulion
RG Juncus effusus
[Molinietalia/Lolio-Potentillion]
Calthion palustris
Magnocaricion met Phragmites
Macrophorbio-Alnetum
Carici elongatae-Alnetum
RG Molinia caerulea [Oxycoccosphagnetea]
RG Myrica gale [Oxycoccosphagnetea]

3130_aom
6430, 6430_hf,
6430_hw,
6430_mr

6
22
29
1

Quercion roboris
Ericion tetralicis
Nardo-Galion (6230_hmo)
Sphagno-Alnetum

3.9%
3.6%
1.9%
1.7%

9190
4010
6230_hmo
91E0_oli

201 Isoeto-Lobelietum

Berken-Eikenbos
Dopheiverbond
Vochtig heischraal grasland
Berkenbroekbos
Associatie van Biesvaren en
waterlobelia

1.2%

3110

RG Eleocharis multicaulisSphagnum
205 [Littorelletea/Scheuchzerietea]

Rompgemeenschap van
Veelstengelige waterbies en
Veenmos

8
11
18
12
3
2
26

14 Caricion nigrae

Verbond van Zwarte zegge
Verbond van Veenmos en
25 Rhynchosporion albae
Snavelbies
Overgangsvorm Ericion tetralicis - Overgangsvorm Dopheiverbond23 Oxycocco-Ericion
Hoogveenmosverbond

202 Scirpetum fluitantis

Associatie van Vlottende bies

17 Junco-Molinion

Associatie van Veelstengelige
waterbies
Hoogveenmosverbond
Verbond van Biezenknoppen en
Pijpenstrootje

206 Cicendietum filiformis

Draadgentiaanassociatie

203 Eleocharitetum multicaulis
24 Oxycocco-Ericion
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Habitatsubtype
Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type
Magnopotamion of Hydrocharition
Oligotrofe tot mesotrofe vijvers en vennen met
pioniersgemeenschappen op de kale oever of in de ondiepe
oeverzone (oeverkruidgemeenschappen; Littorelletea)

Voedselrijke zoomvormende ruigten

Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum)
Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek

4.9%
4.1%
Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met
Quercus robur
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Vochtige, heischrale graslanden
Oligotroof elzen- en berkenbroek
Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische
zandvlakten (Littorelletalia uniflorae)

0.9%

3130_aom

0.9%

7140_meso

0.8%

7150

Oligotrofe tot mesotrofe vijvers en vennen met
pioniersgemeenschappen op de kale oever of in de ondiepe
oeverzone (oeverkruidgemeenschappen; Littorelletea)
Basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circum-neutraal
laagveen
Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het
Rhynchosporion

0.7%

7140_oli

Natte heide en venoevers met hoogveensoorten

3130_aom

Oligotrofe tot mesotrofe vijvers en vennen met
pioniersgemeenschappen op de kale oever of in de ondiepe
oeverzone (oeverkruidgemeenschappen; Littorelletea)

0.1%

3130_aom
7110
6410, 6410_mo,
6410_ve

Oligotrofe tot mesotrofe vijvers en vennen met
pioniersgemeenschappen op de kale oever of in de ondiepe
oeverzone (oeverkruidgemeenschappen; Littorelletea)
Actief hoogveen
Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige
kleibodem (Molinion)

0.0%

3130_na

Oevers van tijdelijke of permanente plassen of poelen met
eenjarige dwergbiezenvegetaties (Isoëto-Nanojuncetea)

0.4%

0.3%
0.3%
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Tabel 40: Het percentage rekencellen waarin elk habitattype potentieel voorkomt in het nulscenario. Hierbij wordt
geen rekening gehouden met overlappingen tussen habitattypes.

Code
Habitat

Habitattype

3110

Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische
zandvlakten (Littorelletalia uniflorae)

1.2%

3130

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met
vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae
en/of de Isoëto-Nanojuncetea

38.6%

3150
4010

Van nature eutrofe meren met vegetaties van het
type Magnopotamion of Hydrocharition
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

45.8%
3.6%

6230

Soortenrijke heischraal graslanden op arme bodems
van berggebieden (en van submontane gebieden in
het binnenland van Europa)

1.9%

6410

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of
lemige kleibodem (Molinion caeruleae)

0.1%

6430
7110
7140

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland
en van de montane en alpiene zones
Actief hoogveen
Overgangs- en trilveen

23.0%
0.3%
1.6%

7150

Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot
het Rhynchosporion

0.8%

9190

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met
Quercus robur

3.9%

91E0

Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

23.4%
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Aandeel in rastercellen
50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
3110

3130

3150

4010

6230

6410

6430

7110

7140

7150

9190

91E0

Figuur 91: Het percentage rekencellen waarin elk habitattype potentieel voorkomt in het nulscenario, zoals
bekomen in Tabel 39.
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DEEL 5: HYDRO-ECOLOGISCHE SYSTEEMWERKING
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19

Landschappelijke positionering van de Maten en
kenmerkende gradiënten

De Maten liggen in een complex van een tweetal erosiedalen op de rand van het Kempens Plateau.
Bovenstrooms voeren gekanaliseerde en gegraven beken oppervlaktewater aan naar het vijversysteem. Van
oorsprong (voor sterke menselijke invloed) waren de dallaagten zeer nat door sterke kwel van grondwater uit een
regionaal grondwatersysteem met een groot intrekgebied op het Kempens Plateau. Door deze zeer natte
condities trad veenvorming op. De eigenschappen van de toenmalige veensystemen zijn niet bekend en ook is
niet bekend door welke vegetatie het veen is gevormd. Onder zeer natte, basenarme condities zijn daarbij
overgangsvenen met veenmossen en kleine zeggen, basenarme berkenbroeken en ook lokaal hoogveentjes te
verwachten. Het toestromende grondwater van het regionale systeem en van de lokale systemen in zandruggen
is basenarm en tegelijk ijzerhoudend. Grondwatergevoede vegetatie heeft zich daarom in eerste instantie
ontwikkeld onder relatief basenarme, ijzerhoudende omstandigheden. De dagzomende Kwartaire afzettingen
(zand, grond) zijn kalkarm en nutriëntenarm. De hoge droge delen buiten de invloedssfeer van het grondwater
zijn daarom relatief zuur en voedselarm. De oorspronkelijk abiotische gradiënt van droog naar nat verliep van
zuur/matig zuur naar matig tot zwak zuur en van voedselarm naar voedselarm tot voedselrijker.
Menselijke invloed heeft het landschap sterk gewijzigd. De hogere en lage delen zijn ontbost t.b.v. begrazing
waardoor een open heidelandschap ontstond met droge en natte heiden en heischrale graslanden. In de laagten
met veen werd deels veen gewonnen en werden vanaf de Middeleeuwen ook visvijvers aangelegd. Voor de
visvijvers werden waterlopen gegraven die zorgden voor aanvoer en doorvoer van water van de Stiemer en de
Heiweyerbeek. Het gebied kreeg daardoor in de lage delen veel oppervlaktewater met in de ondiepe delen
e
moerassen en werd aantrekkelijk voor water- en moerasvogels. Aan het begin van de 20 eeuw waren de vijvers
en moerassen relatief voedselrijk. Door sterke vervuiling van het beekwater werden de vijvers en moerassen
sterk belast met stikstof en fosfaat (urbanisatie Genk). Lozing van water uit de kolenmijnen van Genk leidde ook
tot aanvoer van basenrijker water gedurende de mijnbouwperiode. Momenteel ontvangt het vijversysteem nog
steeds veel beekwater, zodat de meeste vijvers sterk beïnvloed worden door het beekwater van de Stiemer en
e
de Heiweyerbeek. Tot begin 20 eeuw werden De Maten nog volop gebruikt (beweiding, brandhout) en was de
vegetatie grotendeels kort. Het landschap was toen, net als veel andere delen van de Kempen, zeer open.
e
Gedurende de eerste helft van de 20 eeuw werd het gebruik van De Maten minder intensief (verdwijnen visteelt,
stoppen gebruik van de heide) waardoor opgaande begroeiing toenam. Dit proces werd versterkt door aanplant
van dennen.
Momenteel is de abiotische gradïënt van droog naar zeer nat/ aquatisch als volgt: relatief voedselarm naar (zeer)
eutroof, zuur naar matig zuur tot zwak zuur. Bij korte vegetatie vertaalt deze gradiënt zich in droge heide/
buntgrasvegetatie/ droog heischraal grasland -> vochtige heide/ vochtig heischraal grasland/ Pijpenstrootje
dominantie -> natte heide/ Gagel-struweel -> moeras van Riet en,Grote lisdodde -> open water. In het open
water van de vijvers komt tegenwoordig weinig vegetatie van ondergedoken en drijvende macrofyten voor. Voor
opgaande vegetatie is de vegetatiezonering: dennenaanplant/ Eiken-Berkenbos > elzenbroek (meestal met
Braam en Stekelvarens -> wilgenstruweel/ nat elzenbroek -> open water. In lage terrestrische delen en vijvers
komen alleen relatief zure en relatief voedselarme omstandigheden voor als deze locaties niet onder invloed van
beekwater staan. Dit betreft dan veenmosrijke begroeiingen en veenmos/ Knolrus-vegetatie. De grote invloed
van opgestuwde vijvers met een sterke aanvoer van door de mens beïnvloede beken heeft de natte extremen
van de gradiënt sterk geëutrofieerd en iets basenrijker gemaakt.
Speciaal element van De Maten was en is het voorkomen van amfibische vegetaties met soorten van de
Oeverkruidklasse in tijdelijk drooggevallen vijvers. Tegenwoordig betreft dat hoofdzakelijk vegetaties van
Gesteeld glaskroos, Naaldwaterbies en Knolrus die voorkomen bij verhoogde nutriënten niveaus Vroeger betrof
dat ook de oligotrofe vegetaties. Voorts is het gebied door vorming van eutrofe moerassen in combinatie met
open water belangrijk voor diverse moerasvogelsoorten. De kleinschalige afwisseling van land en water is van
belang voor amfibiesoorten.
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20

Bespreking van de onderdelen van het hydro-ecologische
systeem

In dit hoofdstuk wordt een synthese gegeven van de processen en factoren die sterk bepalend zijn voor de
instandhoudingsdoelen voor habitats en soorten in SBZ De Maten.

20.1 Grondwatersystemen
De Maten worden in sterke mate beïnvloed door toestroming uit drie typen grondwatersystemen. Deze betreffen:






Een regionaal systeem met een groot infiltratiegebied op het Kempens Plateau. Het grondwater stroomt
door een freatische aquifer van het Centraal Kempens systeem. Door het grote hoogteverschil op regionale
schaal (ca. 35 m) zijn de kwelfluxen van dit systeem hoog. Het grondwater van het regionale systeem treedt
uit in de grotere waterlopen (Stiemer, delen van de Heiweyerbeek, Miezerikbeek, andere waterlopen in de
Maten). Ook zorgt het voor kwel in zeer natte terrestrische delen en een deel van de vijvers.
Twee lokale systemen met infiltratiegebied in zandruggen in De Maten. Deze systemen doorstromen
grotendeels de Kwartaire afzettingen. Deze grondwatersystemen bestaan dankzij de relatief grote
hoogteverschillen (ordegrootte meters). Een systeem bevindt zich in de zandrug tussen de noordelijke en
zuidelijke vijverketen en heeft op de dalflank van de zuidelijke laagte een kwelzone. Het freatisch vlak
bereikt namelijk hier het maaiveld van de dalflank (zie raai 1 in Bijlage 10). Een ander systeem bevindt zich
in zandrug in het oostelijke deel van De Maten ten zuiden van de vijvers. Dit systeem heeft vermoedelijk
geen kwelzone in terrestrische delen in De Maten, omdat het freatisch vlak niet dagzoomt aan maaiveld. Dit
systeem wordt tevens sterk gedraineerd door de Stiemer (zie raai 1 in Bijlage 10).
Vele lokale systemen met infiltratiegebied in vijvers en kwelzones in andere vijvers en terrestrische, lage
delen. Deze grondwatersystemen hebben de grootste invloed op de terrestrische kwelgebieden en ook op
kwelzones in de vijvers. Door afdamming van de dallaagte bestaan er grote lokale peilverschillen in het dal.
Dit wordt mede veroorzaakt door de sterke hoogtegradiënt van het dal in longitudinale richting (16 m in De
Maten). Het peilverschil tussen de vijver en de freatische stand benedenstrooms van de vijver bedraagt
veelal 0.5 tot 1 m. In een deel van de vijver treedt daardoor infiltratie op en benedenstrooms van de
vijverdam kwel. Er zijn ook stroombanen van geïnfiltreerd vijverwater die een langere route afleggen naar
veel lager gelegen kwelzones. Volgens de berekeningen van het lokale grondwatermodel zijn de infiltratieen kwelfluxen groot: in de vijvers tot 20 mm of meer infiltratie en in de kwelzones 5 tot >30 mm kwel. In zeer
natte terrestrische delen treedt deze kwel aan maaiveld uit. Daarnaast treedt op enkele dm’s onder maaiveld
ook veel kwel op in de waterloopjes die tussen de vijvers liggen. Een infiltratiezone van een vijver kan ook
de kwelzone van de benedenstrooms gelegen vijver voeden, indien beide vijvers dicht bij elkaar liggen.

Er is nog een vierde type grondwatersysteem. Dit betreft een grondwatersysteem als gevolg van een hoog peil
van het Albertkanaal ten oosten van het sluizencomplex. Het kanaal is hierdoor infiltrerend (volgens het lokale
model 10 tot > 20 mm/d). Noordelijk van het kanaal treedt kwel op uit dit grondwatersysteem in de waterloop
dicht langs het kanaal en de Stiemer. Het is de vraag of het geïnfiltreerde kanaalwater opkwelt in natte
terrestrische delen in het zuidelijk deel van de Maten in de omgeving van de Grote Augustijnenvijver (vijver 3).
Volgens de stroombaanberekening met het lokale grondwatermodel gebeurt dat wel. De analyse van de
waterchemie in een peilbuis (P003; in het veld sterke kwel waargenomen) duidt niet op de toestroming van het
basenrijk water uit het Albertkanaal. Het ondiepe grondwater is hier basenarm en de veenmosvegetatie duidt hier
ook op basenarme omstandigheden.
Figuur 92 geeft een sterk vereenvoudige weergave van het stroombanenpatroon.
De chemische kwaliteit van het toestromende grondwater in de eerste drie genoemde grondwatersystemen is als
volgt:

Het toestromende grondwater van het regionale systeem is basenarm, plaatselijk vervuild met nitraat en
ijzerhoudend. De lage basenrijkdom hangt samen met het ontbreken van kalk in de voedende aquifer. Hoge
nitraatgehalten hangen samen met landgebruik (bemesting, lekkende riolen). De grondwaterkwaliteit die de
wortelzone bereikt en opkwelt, kan overigens nog sterk veranderen door allerlei chemische processen in de
bodem (bv afbraak van nitraat in combinatie met ijzersulfiden en organische stof). Dat zal vooral het geval
zijn bij kwel in delen met een veenbodem in terrestrische delen en slibbodems in vijvers.

Het grondwater dat toestroomt uit de lokale systeem in de zandruggen is ook basenarm door het ontbreken
van kalk en is ijzerhoudend. Deze systemen bevinden zich net als het regionale grondwatersysteem in de
freatische aquifer. In de kwelzone van het lokale grondwatersysteem in de zandrug tussen de zuidelijke en
noordelijke vijverketen zijn de nutriëntenconcentraties laag. Het intrekgebied bestaat hier uit bos en heide.

De chemische samenstelling van het toestromende grondwater uit de lokale systemen van de vijvers wijkt
sterk af van dat in de andere systemen. Dit grondwater heeft een relatief hoge alkaliniteit en basenrijkdom
en ook relatief hoge gehalten van Na en NH4. Vaak is natrium het dominante kation. De kwelzones die
gevoed worden door gefiltreerd vijverwater zijn daarom relatief basenrijk.
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Figuur 92: Schematische weergave van grondwaterstroombanen in en rond De Maten. De figuur geeft
stroombanen van lokale grondwatersystemen met infiltratiegebieden in hogere delen (blauw), van
grondwatersystemen door opgestuwde vijvers (rood) en door het hoge peil van het Albertkanaal ten oosten van
het sluizencomplex (paars). Slechts een klein deel van stroombanen is weergegeven. Diepere stroombanen van
het regionale systeem zijn niet weergegeven omdat deze niet gelokaliseerd zijn.

Omdat grondwater van het regionale grondwatersysteem en de twee lokale grondwatersystemen hetzelfde
freatische pakket doorstroomt en dit pakket weinig variatie vertoont in basenrijkdom is het toestromende
grondwater van deze systemen basenarm. Daardoor is het lastig de voeding uit deze twee typen systemen in De
Maten te onderscheiden op basis van verschillen in hydrochemie. Wel zijn deze systemen goed te
onderscheiden van calciumrijk geïnfiltreerd water uit het Albertkanaal. Het water van beide type systemen is ook
te onderscheiden van het basenrijkere en natriumrijkere water van de lokale grondsystemen die gevoed worden
door vijverwater.
Het patroon van grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld wordt sterk bepaald door een steil reliëf
(regionaal en lokaal) en de aanwezigheid van vijvers en drainerende waterlopen. Grote, hoger gelegen delen van
De Maten hebben een grondwaterstand ver onder maaiveld (GHG meer dan 1 m onder maaiveld). Zeer natte
terrestrische delen met hooguit ondiep uitzakkende grondwaterstanden (GLG dicht aan maaiveld of iets boven
maaiveld) komen beperkt voor in de laagste daldelen en dan vooral in het deel met de zuidelijke vijverketen. Dit
hangt samen met de aanwezigheid van veel opgestuwde vijvers en het ontbreken van nabij gelegen diepe
waterlopen. Het betreft delen die langs of tussen vijvers liggen. In het noordelijk deel van De Maten is ook een
zeer nat gedeelte aanwezig langs de Heiweyerbeek in het traject net ten oosten van vijver 18. De Heiweyerbeek
ligt hier ondiep. In het deel met de noordelijke vijverketen zijn de laagste terrestrische delen over het algemeen
minder nat als gevolg van de diepe ligging van de Heiweyerbeek (drainerend ter hoogte van vijvers 18, 19 en 37
en de Miezerikbeek (drainerend over het hele traject). De GLG zakt hier deels vrij diep uit en is aan de noordzijde
van de Heiweyerbeek juist relatief stabiel. Zones met hoge grondwaterstanden dicht aan maaiveld in de winter en
het voorjaar en vrij diep uitzakkende standen in de zomer komen voor in smalle tot bredere zones op de
dalflanken. In het zuidelijk deel zijn deze zones langs de zuidelijke vijverketen smal door het sterk hellende
maaiveld. In het noordelijke deel van de Maten zijn deze zones breder. Een soortgelijk patroon is ook aanwezig
voor vochtige zones met een GHG van enige decimeters onder maaiveld en een uitzakkende GLG tot 150 cm
onder maaiveld.

20.2 Bodem in terrestrische delen
In de hoge, droge delen van De Maten komen volgens de bodemkaart humusarme zandbodems voor. In
werkelijkheid varieert het humusprofiel binnen deze klasse van zeer humusarme bodem met Buntgrasvegetatie
tot bodems met een duidelijk humusprofiel in bos en heiden. Deze variatie treedt ook kleinschalig op. Door
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bodemsuccessie kan opbouw van humus optreden. Omdat de bodemkaart van de Maten gedateerd is bestaat op
dit moment geen actueel beeld van de variatie in humusprofiel in de delen met droge zandbodems.
In de lagere delen komen venige zandbodems en veenbodems voor (Figuur 79). Het veen van deze bodems is
sterk veraard als gevolg van sterke afbraak van het organisch materiaal. Deze afbraak is veroorzaakt door
verdroging (in het verre verleden en actueel optredend). Momenteel worden de venige zandbodems en
veenbodems lokaal ontwaterd door ondiepe en diepe waterlopen. Veldwaarnemingen duiden op een hoog
ijzergehalte van de bodem (rode kleur, veel neerslag van ijzerhydroxiden). Het ruimtelijke patroon van de
veendikte is voor De Maten niet goed gekend.

20.3 Oppervlaktwatersysteem
Aanvoer van oppervlaktewater naar het vijversysteem
De zuidelijke vijverketen wordt hoofdzakelijk gevoed door water van de Stiemer en Schabeek. De bijdrage van
een bovenstrooms gelegen kwelgebiedje is zeer gering. De bijdrage van de Stiemer varieert in functie van de
stand van het sluisje tussen Schabeek en Stiemer (open of dicht) en de stand van de stuw in Stiemer bij de
Slagmolen. Het afsluiten van de bijdrage vanuit de Stiemer (sluisje dicht) leidt tot ongeveer een halvering van het
totale instromend debiet en wijzigt ook het aandeel van de verschillende waterlopen. Bij een open stand van het
sluisje heeft de Stiemer een aandeel van 76% tot 96% in de bovenstroomse aanvoer naar de zuidelijke
vijverketen. Het aandeel van de Schabeek varieert dan van 3% tot 23%. Bij gesloten stand van het sluisje neemt
het aandeel van de Stiemer drastisch af maar blijft er wel een bijdrage (tot 36%) en neemt het aandeel van de
3
Schabeek toe tot 81%. De Stiemer van de Stiemer is gedurende de zomermaanden hoog (0.12-0.14 m /s) dit
wordt vooral veroorzaakt door een hoog uistroomdebiet van bovenstrooms gelegen brongebieden en deels ook
3
door lzing van grondwater door de bemaling van een mijnverzakkingsgebied in Genk (500000 m /j; te
Waterschei-Boommeerstraat). De zuidelijke vijverketen heeft daardoor in de zomermaanden een hoge aanvoer
en doorstroming van beekwater.
De vijvers 18, 21, 19, 37 van de noordelijke keten worden permanent gevoed door de bovenloop van de
Heiweyerbeek. Daarnaast wordt naar deze vijvers via De Streep (vijver 20) ook water uit de zuidelijke keten
aangevoerd. Deze beek heeft een veel lager debiet dan de Stiemer en fluctueert ook sterk afhankelijk van het
neerslagpatroon. In de zomermaanden zakt het debiet sterk.

Verblijftijden in het vijversysteem
De verblijftijden van het water in de noordelijke en zuidelijke vijverketen zijn sterk afhankelijk van het
aanvoerdebiet. In de meetperiode van dit onderzoek varieerde de verblijftijd van enkele weken tot ca. 10
maanden. De verblijftijd fluctueert sterk door variatie in het aanvoerdebiet van beekwater. De gemiddelde
verblijftijd over een langere periode zal tussen genoemde boven- en ondergrens liggen. Voor de zuidelijke keten
is de regulatie van aanvoer van Stiemerwater met een sluis en stuw sterk bepalend voor de verblijftijd over een
langere periode. Omdat in de zomermaanden (juni t/m september) normaal gesproken de Stiemeraanvoer open
staat, bedraagt in die periode de verblijftijd ca. 50 tot 130 dagen en vindt dus een vrij sterke doorspoeling plaats
met beekwater plaats. In een deel van de noordelijke vijverketen (vijvers 18, 21, 19, 37) varieert gedurende de
zomermaanden de verblijftijd sterk (40-330 d) omdat de aanvoer van water door de Heiweyerbeek sterk
fluctueert. Deze vijvers worden tijdens de zomermaanden gemiddeld minder sterk doorgespoeld met beekwater.
Waterkwaliteit van de voedende waterstromen en de afvoer
De belangrijke aanvoerbeken naar De Maten (Stiemer, Schabeek, Heiweyerbeek) zijn voor de meeste
hydrochemieparameters vergelijkbaar. Belangrijk verschil is dat het water van de Heiweyerbeek nitraatrijker is en
een deel van de tijd ook hogere ortho-fosfaatgehalten heeft. Ook is het water van deze beek ijzerrijker. De
gemeten seizoensdynamiek van de chemie is gering in de aanvoerbeken. Periodiek treedt een verhoging op van
het zwevend-stofgehalte. De Schabeek en de Heiweyerbeek hebben in de zomer een enigszins verhoogd Ptotaal-gehalte. Alle drie aanvoerbeken hebben een zoutpiek tijdens een vorstperiode als gevolg van afspoeling
van wegenzout. De gehalten aan opgeloste nutriënten (NO3, NH4 en ortho-P) van oppervlaktewater uit de
kwelgebieden die de zuidelijke keten voeden en kunnen voeden bij aankoppeling is doorgaans vergelijkbaar met
die van de Schabeek en Stiemer. Bij lage afvoeren van oppervlaktewater uit de kwelgebieden gedurende de
zomer zijn de gehalten Kjeldahl-N, totaal-P en het biologisch zuurstofgebruik hoog. Het oppervlaktewater dat de
zuidelijke vijverketen verlaat, wijkt voor veel variabelen af van het water van de drie aanvoerbeken: het HCO3gehalte is hoger en de gehalten SO4, NO3, NO2, NH4, ortho-P zijn lager dan die van de aanvoerbeken. Het
afvoerwater vertoont in de zomer een piek van zwevend stof, chlorofyl-A, Kjeldahl-N, totaal-P, het BOD en de pH.
Deze piek hangt samen met algenbloei.
Een belangrijke kanttekening bij de chemische metingen in het aanvoerwater is dat geen stalen zijn genomen
tijdens hoge piekafvoeren. Tijdens piekafvoeren kan veel sediment worden getransporteerd en dit zorgt voor
aanvoer van N en P gebonden aan het zwevend stof. De Stiemer wordt tijdens piekafvoeren sterk belast met slib
door riooloverstorten.
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Bepalende factoren voor de kwaliteit van de aanvoerstromen
In neerslagarme perioden wordt de chemische samenstelling van het Stiemerwater sterk bepaald door kwelwater
uit brongebieden langs de Stiemer. Zo dragen drie brongebieden bovenstrooms bij de sportvelden in Genk 5 tot
11 % van de afvoer bij de Slagmolen. De bijdrage van grondwater uit een bemaling die loost op de Stiemer (ca.
3
500000 m /j) heeft aandeel van 4 tot 8 %. Deze bemaling houdt een mijnverzakkingsgebied te WaterscheiBoommeerstraat l in Genk droog. Vermoedelijk zal de chemische samenstelling van het grondwater gedurende
het seizoen weinig variëren. Daarnaast wordt de Stiemer gevoed door percelen met buisdrains in het beekdal.
Het grondgebruik in die percelen kan zorgen voor belasting met nutriënten. Bij piekafvoeren zal meer
slibbelasting optreden op de Stiemer door lozingen van riooloverstorten. Natuurpunt verkleint echter bij
verwachte hoge piekafvoeren de toevoer van Stiemerwater door het sluisje tussen de Stiemer en Schabeek dicht
te zetten en de stuw in de Stiemer laag te zetten. Dit voorkomt de toevoer van Stiemerwater maar ten dele,
omdat bij piekafvoeren het Stiemerwater over de betonnen scheidingswand stroomt. Het Stiemerwater kan dan
alsnog de duiker naar de zuidelijke vijverketen bereiken. Verder heeft lozing van percolatiewater van terrilhopen
invloed op de samenstelling van het Stiemerwater. De chemische samenstelling en het debiet van het
percolatiewater is echter onbekend. Het percolatiewater zou een bron kunnen zijn van natrium waarvan de
concentratie in de Stiemer hoger is dan in de Heiweyerbeek. Ook kan het zorgen voor extra belasting met
sulfaat.
Het water van de Schabeek lijkt sterk op dat van de Stiemer. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de
betonnen scheidingswand op diverse plekken lek is waardoor bijmenging met Stiemerwater optreedt. Om deze
reden zou regulatie van de Stiemeraanvoer nu weinig invloed kunnen hebben op de concentraties van opgeloste
stoffen. Regulatie van de Stiemeraanvoer heeft wel via het debiet invloed op de fluxen van stoffen naar de
zuidelijke keten.
De bovenloop van Heiweyerbeek wordt gevoed door ijzerhoudend grondwater en bij neerslag ook door
afvoerwater uit stedelijk gebied. De beekafvoer reageert zeer sterk op neerslagpieken. De chemische
samenstelling is niet gemeten bij de hoogste neerslagpieken. Hierdoor is niet duidelijk wat de invloed op de
chemische samenstelling is van de aanvoer uit stedelijk gebied. De continu-metingen van het elektrisch
geledingsvermogen duiden op een verdunningseffect op de opgeloste macro-ionen tijdens afvoerpieken door
neerslagwater. De hogere nitraatgehalten van de Heiweyerbeek houden verband met bemesting van enkele
bemeste graslandpercelen in het stroomgebied (zie Figuur 81).
Opvallend is dat de twee kwelgebieden bovenstrooms in De Maten weinig afwijken in chemische samenstelling
van het beekwater. Een belangrijke reden hiervoor is dat het beekwater een belangrijk aandeel kwelwater heeft
(Heiweyerbeek, Schabeek) of opgepompt grondwater (Stiemer). Verder kan afbraak van organisch materiaal in
de venige kwelgebieden ook zorgen voor verhoogde nutriëntenconcentraties. In het kwelwater van twee
bovenstroomse brongebieden is het debiet bepalend voor de N-Kjeldahl en P-totaal concentratie. Deze zijn hoog
bij lage debieten. Door het zeer lage debiet dragen deze hoge concentraties nauwelijks bij aan de belasting met
stoffen naar de vijvers.

Patroon waterstandsregime in vijvers en sturende factoren
Het waterstandsregime van de vijvers wordt sterk bepaald door de regulatie van de aanvoer met beekwater en
het tijdelijke aflaten van vijverpeilen. Aanvoer naar vijvers kan stilvallen door het leeg laten lopen van een
bovenstroomse vijver in dezelfde cascade en door verstopping of defect van een aanvoer (duiker van Schabeek
onder de Slagmolenweg, benedenstroomse toevoer naar de zuidelijke vijverketen bij het zuiveringsstation).
Verder worden vijvers ook bewust voor een periode afgelaten ten behoeve van onderhoud of geplande droogval
voor amfibische vegetatie. Gedurende de meetperiode (13 maanden) hadden de vijvers die niet waren afgelaten
en die een continue toevoer hadden een geringe peilfluctuatie (in de zuidelijke keten gemiddeld 0.21 m, range
0.07-0.45 m en in de noordelijke keten range 0.14-0.15 m). Met de huidige aanvoer worden dus vrij stabiele
vijverpeilen gerealiseerd. De geringe aanvoer van de Heiweyerbeek in de zomermaanden leidt niet tot grote
peilfluctuaties in de vijvers van de noordelijke keten.Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door aanvoer van
oppervlaktewater vanuit de zuidelijke naar de noordelijke keten via De Streep (vijver 20). Betreffende vijvers zijn
bovendien nog grotendeels infiltrerend volgens de grondwatermodellering. Vijvers die waren afgelaten of een
blokkade in de aanvoer hadden, vertoonden een grotere fluctuatie (in de zuidelijke keten gemiddeld 0.58 m,
range 0.31-0.95 m en in de noordelijke keten range 0.39-0.45 m).

20.4 Slibbodems in vijvers
In de vijvers is veel slib geaccumuleerd. Een groot deel van de vijvers heeft een sliblaag van 10-60 cm en in
diverse vijvers is de sliblaag zelfs dikker. Opvallend is dat de bovenstroomse vijvers van de zuidelijke keten een
dikke sliblaag hebben. Dit hangt vermoedelijk samen met de aanvoer van slib door de Stiemer. De
slibsedimentatie moet extra sterk zijn geweest in de periode voor aansluiting van de stad Genk op de
rioolwaterzuivering en ten tijde van slibrijke lozingen door mijnen. Historisch getypeerde zand- en moddervijvers
onderscheiden zich momenteel nog in slibdikte. Zandvijvers hebben gemiddeld een dunnere sliblaag. Kale
zandbodems komen echter weinig voor in de zandvijvers en zijn beperkt tot de bovenstroomse vijvers van de
noordelijke keten en benedenstroomse vijvers in de zuidelijke keten. Deels kunnen dikke slibafzettingen te
maken hebben met de ontstaansgeschiedenis van vijvers. De zogenaamde moddervijvers die vroeger bij de
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visteelt werden onderscheiden van zandvijvers, konden mogelijk al vanaf hun ontstaan een dikkere sliblaag
hebben gehad. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer moddervijvers zijn aangelegd in beekdaldelen met een
veenbodem. Oud veen is met de methode voor slibdiktemeting niet te onderscheiden van echt slib. Zandvijvers
zouden hun oorsprong kunnen hebben in heiden op humusarme bodems. Deze heidebodems hebben zich onder
invloed van beweiding en plaggen ontwikkeld vanaf de middeleeuwen, vooraf aan de aanleg van de vijvers.
Daardoor waren deze bodems relatief arm aan organische stof geworden. Er is in de vijvers ook vaak een
gradiënt in de slibdikte aanwezig. Aan de bovenstroomse zijde waar de vijvers vaak ondieper zijn, is de sliblaag
relatief dun. Aan de stroomafwaartse en diepste zijde het dikst. Naast verschillen in waterdiepte draagt ook
windwerking en stromingsrichting bij aan dit patroon van slibdikte.
Uit het chemisch onderzoek aan de sliblaag en aan de minerale laag onder het slib blijkt dat de sliblaag een hoog
organische-stofgehalte heeft en vaak ook ijzer- en zwavelrijk is. Een hoge ijzerrijkdom hangt samen met de
aanvoer van ijzerhoudend kwelwater en vermoedelijk ook accumulatie van ijzer in de bodem in de periode voor
aanleg van de vijvers (zie paragraaf 20.2). Hoge sulfaatgehalten hangen samen met de instroom van
sulfaathoudend beekwater. Ook het toestromende grondwater is momenteel sulfaathoudend. In de zuidelijke
vijverketen zijn de Fe/S-ratio’s van het slib vaak laag. Dit heeft te maken met een sterke sulfaatbelasting als
gevolg van een hoog Stiemerdebiet, terwijl het beekwater tegelijk ijzerarm is. De vijvers 18 en 19 van de
noordelijke keten hebben een hoge Fe/S-ratio, die wordt veroorzaakt door aanvoer van ijzerrijk beekwater door
de bovenloop van de Heiweyerbeek. Evaluatie van indicatieve ratio’s van stoffen (paragraaf 12.1.4) indiceert dat
in een aanzienlijk deel van de onderzochte locaties in de zuidelijke vijverketen het slib veel fosfaat kan afgeven
aan de waterlaag. Dit geldt ook voor de onderliggende zandlaag. Door het veelal hoge ijzergehalte en een hoge
fosfaatinput in het verleden is de anorganische fosfaatpool groot en is een groot deel van dit fosfaat gebonden
aan ijzer. In het porievocht van de vijverbodems is de nitraatconcentratie zeer laag en zijn de ammonium- en
fosfaatconcentraties hoger dan die van het vijverwater. Dit duidt op decompositie van organisch materiaal en
mobilisatie van fosfaat. Een belangrijk bevinding is dat de zandlaag onder de sliblaag ook veel fosfaat kan
mobiliseren. De vijvers 18, 19 in de noordelijke keten zouden een relatief lage P-mobilisatie kunnen hebben door
hun hoge Fe/S-ratio. Dit geldt hier voor zowel de sliblaag als de toplaag van het onderliggende zand.
De verhouding van ijzer en zwavel in het sediment is in de zuidelijke vijver keten relatief laag. Een lage ratio zorgt
er voor dat het meeste ijzer in sulfiden wordt vastgelegd. Reductie van aangevoerd sulfaat via het beekwater kan
2dan leiden tot de vorming van vrije sulfiden in het porievocht van de slibbodem (HS en S ). Door gebrek aan vrij
ijzer kunnen deze sulfiden niet verder reduceren naar ijzersulfiden. Een deel van de slibbodems heeft een zeer
lage ratio van Fe/S. De meest lage Fe-totaal/ S-totaal ratio’s gaan ook samen met zeer lage porievocht Fegehalten. Op zulke locaties kunnen daarom hoge vrije-sulfidengehalten optreden. In vijver 18 en 19 van de
noordelijketen is de Fe-totaal/ S-totaal ratio hoog en zijn ook de porievochtgehalten van Fe hoog. Hier zullen
daarom weinig vrije sulfiden worden gevormd. Dat hoge concentraties van sulfiden ontstaan, blijkt ook uit de
aanwezigheid van witte neerslag van elementair zwavel in de kwelzones aan de voet van vijverdijken (foto 5).
Blijkbaar worden door de lokale grondwaterstroming vrije sulfiden naar de kwelzone getransporteerd resulterend
in een witte neerslag. Deze witte neerslag is waargenomen op diverse locaties in de zuidelijke vijverketen.
Er is ook gekeken naar het verzuringspotentieel van de slibbodems wanneer deze zouden droogvallen. De ratio
van S/(Ca+Mg) van het slib indiceert dat vrijwel alle onderzochte locaties bij droogval zullen verzuren (paragraaf
12.1.6). Dit risico is reëel in bodems met hoge zwavel- en ijzerconcentraties die duiden op een hoge
sulfidenconcentratie. Het overgrote deel van de gemeten S-totaal bestaat uit sulfiden. Sulfiden vormen veel zuur
bij oxidatie. Daarnaast draagt ook de oxidatie van gereduceerde ijzerhydroxiden bij aan verzuring. Sterke
verzuring van vijverbodems bij sterke droogval (met aëratie van de toplaag) kan daarom optreden. Voor bodems
met minder zwavel en ijzer is er enige onzekerheid over het verzuringspotentieel omdat in de evaluatie van het
verzuringspotentieel geen rekening is gehouden met de zuurbufferende werking van natrium op het
kationadsorptiecomplex. Natrium is net als calcium, een basisch kation. De natriumbezetting is vermoedelijk vrij
hoog in de vijverbodems door de vroegere aanvoer van relatief natriumrijk Stiemerwater als gevolg van
mijnlozingen.
Een quick scan van zware-metalenconcentraties laat zien dat van een beperkt deel van de onderzochte locaties
vijverslib niet kan worden afgezet als grondverbeteraar of meststof. Omdat per onderzochte vijver maar 1 of 2
stalen zijn genomen zeggen deze resultaten nog weinig over de zware-metalenconcentraties op het niveau van
de afzonderlijke vijvers.
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21

Interacties

21.1 Interactie grond- en oppervlaktewater in De Maten
Met het lokale grondwater- en oppervlaktewatermodel is voor de vijvers de uitwisseling van grond- en
oppervlaktewater uitgerekend. Door de sterke opstuwing van oppervlaktewater in de vijvers is deze uitwisseling
groot. In de vijvers treedt zowel kwel van grondwater op als infiltratie van oppervlaktewater. Er zijn vijvers die
over vrijwel de gehele oppervlakte kwel hebben, vooral in de zuidelijke vijverketen. Vijvers die geheel of
grotendeels infiltrerend zijn komen vooral bovenstrooms voor in de zuidelijke en noordelijke vijverketen.
Daarnaast zijn er diverse vijvers die aan de bovenstroomse zijde kwel hebben en benedenstroomse zijde bij de
dijk infiltratie. Dit patroon wordt veroorzaakt door de opstuwing van het oppervlaktewater met een dijk. Het
vijverpeil is daardoor hoger (vooral dicht bij de dijk) dan de stijghoogte van het grondwater. De berekende
infiltratiefluxen kunnen groot zijn: 0-20 mm/d. Het geïnfiltreerde oppervlaktewater kwelt weer deels op in andere
vijvers en deels in kwelgebieden in de lage terrestrische delen nabij de vijvers. De kwelfluxen variëren van 0 tot
50 mm/d en kunnen dus plaatselijk zeer hoog zijn. Vlakbij en benedenstrooms van dijken zijn ook duidelijk
zichtbare kwelplekken en soms ook puntbronnen aanwezig. Op basis van de stroombaananalyse zijn de
volgende stroombaanpatronen onderkend (zie Figuur 92):

In de bovenstroomse vijvers van de noordelijke keten (18, 19 en 21) treedt infiltratie op van
oppervlaktewater en dit water kwelt op in kwelgebieden en vijvers van in het midden- en benedenstroomse
deel van de zuidelijke vijverketen.

De vijvers in het bovenstroomse deel (18, 19, 21 en 37) van de noordelijke keten worden vooral door korte
stroombanen onderling gevoed (cascade).

De vijvers en tussen gelegen terrestrische delen in het bovenstroomse deel van de zuidelijke keten worden
ook door (zeer) korte stroombanen gevoed met geïnfiltreerd oppervlaktewater (cascade).

De “Lange Waters” (ZW deel van noordelijke keten) staan relatief “los” van de rest van het vijvercomplex.
Onderling voeden ze elkaar (cascade) maar deze vijver voeden geen andere vijvers of kwelgebieden in De
Maten.
De infiltratie van oppervlaktewater in de vijvers vormt daarmee een belangrijke voeding van de kwelzones in De
Maten. Zulke kleine grondwatersystemen zorgen voor toestroming van relatief basenrijk grondwater met een
relatief hoog gehalte van bicarbonaat en natrium (zie paragraaf 20.1). De herkomst van grondwater in één
perceel kan ook divers zijn. Zo is het water in de kwelzone tussen vijvers 9, 14, 33, 36 (elzenbroekbos) afkomstig
uit de naburige vijvers, een verder verwijderde vijver (20) en ook een infiltratiegebied in bovenstroomse deel van
De Maten en vanuit de omgeving van vijver 20. Niet uitgesloten is dat hier ook nog kwel optreedt uit het regionale
grondwatersysteem.

21.2 Regulatie chemie vijvers
De beken leveren momenteel aan de vijverketens basenarm en zwak gebufferd, sulfaathoudend
oppervlaktewater. Ammonium- en ortho-fostaafgehalten zijn relatief laag, maar nitraatgehalten zijn relatief hoog.
De Heiweyerbeek is daarbij rijker aan nitraat. De aanvoerbeken vertonen weinig dynamiek in de tijd voor de
macro-ionen. Van de nutriëntenparameters zijn vooral NH4 en NO3 aan schommelingen onderhevig. De instroom
van beekwater levert een belasting met nutriënten van het vijversysteem.
In de jaren '70 had de Stiemer een sterk afwijkende chemische kwaliteit t.o.v. de huidige toestand. De
nutriëntenconcentraties (NO3 en PO4-ortho) waren veel hoger door lozingen van rioolwater. Het beekwater had
ook relatief hoge natrium- en chloridegehalten, een hogere hardheid (Ca+Mg) en een hogere alkaliniteit. Deze
verschillen hingen zeer waarschijnlijk samen met lozingen door steenkoolmijnen. Proceswater uit
kolenwasserijen was zout. Daarnaast was het percolatiewater uit terrilbergen sulfaatrijk door de oxidatie van
sulfiden. Deze historie van de waterkwaliteit heeft zeer grote invloed gehad op het vijversysteem. Allereerst trad
e
gedurende het begin van de 20 eeuw tot ca. de jaren '80 sterke eutrofiëring op van het vijversysteem door
lozingen van rioolwater. Verder werd het vijversysteem in deze periode sterk belast met fosfaat. Dit fosfaat
accumuleerde voor een belangrijk deel in de ijzerrijke slibbodems. Daarnaast had een hogere saliniteit (meer Na
en Cl), een hogere alkaliniteit en een hogere basenrijkdom door toevoer van natrium invloed op de vegetatie.
Sinds de jaren ‘70 is de concentratie van NO3 en PO4-ortho sterk afgenomen in de Stiemer. De vraag is of de
huidige concentraties als hoog kunnen worden beschouwd voor het vijversysteem. Op basis van de huidige
totaal -concentraties in het water en de debieten van de Stiemer (belangrijkste aanvoer voor de zuidelijke keten
en de Heiweyerbeek (aanvoer van de vijvers 18, 19, 21 en 37 in de noordelijke keten) zijn de P- en N-belasting
uitgerekend. Deze wordt uitgedrukt in de hoeveelheid P of N per oppervlakte-per tijdeenheid. Bij deze berekening
wordt geen rekening gehouden met periodieke aanvoer van oppervlaktewater van de zuidelijke keten naar de
noordelijke keten via vijver 20 (debiet is hier niet gemeten). De berekende stofbelasting is vergeleken met
kritische P-belastingen bij de omslagpunten van helder (weinig fytoplankton) naar troebel water (veel
fytoplankton) en het omslagpunt van troebel naar helder water in meren. Door hysterese-effecten ligt het
omslagpunt van troebel naar helder water lager dan het omspunt van helder naar troebel. De omslagpunten zijn
gebaseerd op onderzoek van Janse (2005) en zijn onder andere afhankelijk van de waterdiepte, bodemtype en
verblijftijd. Tabel 41 geeft de afzonderlijke kritische waarden voor de karakteristieke waarden van waterdiepte,

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

181

bodemtype en verblijftijd in beide vijverketens. Eén kritische waarde gebaseerd op de combinatie van alle
bepalende factoren was niet mogelijk.
Vergelijking van de kritische waarden levert het volgende op. Allereerst valt op dat de P-belasting in de zuidelijke
keten veel groter is dan in de noordelijke. Dit wordt veroorzaakt door het hoge aanvoerdebiet in de zuidelijke
keten. De verschillen in aanvoerdebiet zorgen ook voor een groot verschil in N-belasting tussen beide
vijverketens. De P-belasting van de noordelijke keten zit onder vrijwel alle afzonderlijk bepaalde kritische
belastingwaarden. Voor de zuidelijke keten worden de meeste kritische belasting-waarden voor wateren met
veenbodems en voor de verblijftijd van het systeem overschreden. Dit is een indicatie dat de P-belasting van het
vijversysteem hoog is. Dat geldt niet voor de kritische waarden bij een waterdiepte van 1 m.

Tabel 41: Gemiddelde P-belasting en N-belasting van de zuidelijke vijverketen en de noordelijke vijverketen
(alleen vijver 18, 19, 21 en 37) en kritische P-belastingen voor omslagpunten (naar Janse 2005).

Vijverketen

Zuid
Noord (18, 19, 21, 37)

gemeten P- Kritische P-belasting van
belasting
helder naar troebel

mg P
/m2/d
6.0
0.6

Kritische P-belasting van
troebel naar helder

bij water- bij veenbij
bij water- bij veendiepte 1 bodem verblijf- diepte 1 bodem
m
tijd van
m
vijverketen
mg P
mg P
mg P
mg P
mg P
/m2/d /m2/d /m2/d /m2/d /m2/d
5.0
10.0
1.5
8.0
0.7
2.0

bij
verblijftijd van
vijverketen
mg P
/m2/d
1.2
0.5

gemeten
Nbelasting

mg N
/m2/d
45.1
6.0

Binnen de vijverketens blijven niet alle stofconcentraties constant. In het bovenstroomse deel van de vijverketens
treedt stroomafwaarts duidelijk afname van het nitraatgehalte op. De benedenstroomse vijvers hebben daardoor
een lagere NO3-belasting via het instromende water. De sterke afname van nitraat in de organische-stofrijke
beekloop van de Heiweyerbeek voordat deze vijver 18 instroomt is opvallend. De afname van nitraat wordt
veroorzaakt door denitrificatie waarbij nitraat in stikstofgas wordt omgezet in combinatie met afbraak van
organisch materiaal. Door de aanwezigheid van veel organisch slib in de vijvers kan denitrificatie ook snel
verlopen in het vijversysteem zelf. Ortho-fosfaat neemt in stroomafwaartse richting ook enigszins af. Orthofosfaat kan afnemen door zowel opname door algen en vaatplanten als chemische binding in het slib. Chemische
binding in de vijverbodems lijkt echer niet aannemelijk omdat de slibchemie vaak duidt op fosfaatmobilisatie. De
relatief sterke afnemende ortho-fosfaatgradiënt van boven- naar benedenstrooms gedurende de zomer duidt
vooral op invloed van opname door algen. P-totaal en N-totaal zijn in de vijvers vrijwel overal even hoog en ook
even hoog als in het instromende beekwater. In de zomer is er invloed van een verhoogd HCO3-gehalte in het
benedenstroomse deel van de zuidelijke keten. Dit hangt samen met alkalinisatie door CO2-opname van
fytoplankton.
Uit de analyse van de chemie van de vijverbodems blijkt dat op een aanzienlijk deel van de locaties mobilisatie
van fosfaat uit de slibbodem naar de waterlaag kan optreden (paragraaf 20.4). Ook zijn de NH4-concentraties in
het porievocht vrij hoog; dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door afbraak van organisch materiaal. Een geringe
verblijftijd van het oppervlaktewater door een grote aanvoer van beekwater kan echter de fosfaatconcentraties
van het vijverwater juist vrij laag houden. Het gemobiliseerde fosfaat uit de slibbodem wordt dan ’weggespoeld’’.
Dit geldt ook voor het fytoplankton dat fosfaat opneemt en meedrijft met het vijverwater. De afvoer van de
zuidelijke vijverketen had in juli tot en met september hogere P-totaal-gehalten dan het aanvoerwater van de
Stiemer. In september waren de chlorofyl-a waarden in het benedenstroomse deel van de zuidelijke keten hoger
dan bovenstrooms wat aangeeft dat de fytoplanktonconcentraties daar hoger zijn. Dit zijn aanwijzingen dat het
vijversysteem fosfaat afvoert via het fytoplankton dat meedrijft met de waterstroom. Het is daardoor mogelijk dat
bij een lager stromingsdebiet de ortho-fosfaatconcentraties wel kunnen oplopen, minder fytoplankton wordt
afgevoerd en dan algenbloei optreedt. Een aanwijzing hiervoor is de waarneming van een peilopnemer van
Natuurpunt. Hij nam tijdelijke algenbloei waar in vijver 32 nadat deze vijver in het voorjaar van 2012 ca. 1 maand
geen toevoer van beekwater had gehad.
Geconcludeerd kan worden dat de zuidelijke vijverketen momenteel een hoge P- en N-belasting heeft, tegelijk
lage fosfaatconcentraties en in de zomer ook in het bovenstrooms deel lage fytoplanktonconcentraties. Dit is een
gevolg een sterke doorspoeling van het systeem met beekwater. De bovenstroomse vijvers blijven daardoor in
de zomer vrij helder ondanks een hoge P-belasting. Verder zijn er aanwijzingen dat uit de vijverbodems fosfaat
wordt gemobiliseerd en dat dit benedenstrooms het systeem verlaat via het fytoplankton. De noordelijke
vijverketen heeft een veel lagere P-belasting. Of hier veel fosfaat wordt gemobiliseerd en afgevoerd is niet
duidelijk.
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Slechts één vijver (nr. 1) in de zuidelijke keten wordt niet gevoed door beekwater. Het oppervlaktewater van deze
vijver heeft dan ook een sterk afwijkende chemische samenstelling. Het water is zuur, heeft een zeer lage
alkaliniteit en een laag zuurstofgehalte. De basenarme omstandigheden hangen samen met de dominante
invloed van neerslagwater en toestroming van basenarm grondwater.

21.3 Aquatische en amfibische vegetatie en fauna van de vijvers
De vijvers hebben een waterdiepte van maximaal 2.20 m; een groot deel van het open water van de vijvers is
dieper dan 70 cm. De meeste vijvers hebben een geringe peilfluctuatie. Vijvers die worden afgelaten of tijdelijk
geen wateraanvoer hebben (periodiek) een grotere peilfluctuatie. De bodem heeft meestal een sliblaag van
enkele dm’s dikte. Zandbodems komen in de vijvers sporadisch voor. De moerasvegetatie en wortelende
watervegetatie hebben daardoor met een anaërobe organische-stofrijke bodem te maken. Moerasvegetatie komt
voor in de ondiepe delen en in de diepere delen met drijftilvorming. De moerasvegetatie bestaat uit een
productieve begroeiing van grote helofyten (Riet, Grote lisdodde, Mattenbies), wat duidt op (zeer) eutrofe
condities. Betreffende soorten zijn goed aanpast aan anaërobe bodems. Door de klonale groeiwijze van
genoemde soorten kunnen deze zich ook goed vegetatief uitbreiden. Moerasvorming met grote, eutrafente
e
helofyten is reeds gedurende een lange periode (gedocumenteerd vanaf begin 20 eeuw) de spontane en
dominante vegetatie-ontwikkeling in de vijvers. Dat is op de dag van vandaag ook nog het geval; getuige daarvan
zijn de vele rietverlandingen. Ten tijde van de karperteelt werd deze moerasvorming onderdrukt door begrazing
met koeien, hoge waterpeilen en later ook met maaien van de vijvers. Actueel zijn de sturende factoren voor
moerasvorming (1) weinig fluctuerende vijverpeilen, (2) een hoge belasting met N en P door instroom van
beekwater in de zuidelijke keten en (3) de aanwezigheid van veel eutroof slib.
Vegetatie van wortelende, ondergedoken waterplanten en wortelende waterplanten met drijfbladeren komen
spaarzaam voor. In de Grote Augustijnenvijver (vijver 3) ontwikkelde zich gedurende de zomer van 2012 ook
lokaal algenflap. Watervegetatie is sinds begin jaren '70 sterk afgenomen. Sinds verbetering van de
waterkwaliteit (sterke verlaging van de PO4- en NO3-concentratie na de jaren '70) lijkt geen of weinig herstel te
zijn opgetreden van macrofytenbegroeiing. Het spaarzame voorkomen van watervegetatie komt ook niet overeen
ook met de vegetatievoorspelling van het actuele scenario. Watervegetatie van het Magnopotamion,
Hydrocharition en aanverwanten worden in veel vijvers vlakdekkend voorspeld op basis van waterstandsregime.
Dit betekent dat het voorkomen van watervegetatie niet beperkt wordt door de waterdiepte en peilregime van de
vijvers. Andere factoren moeten dan het voorkomen van watervegetatie beperken. De volgende verklaringen zijn
hiervoor mogelijk:

Door een sterke P-belasting in het verleden treedt momenteel een hoge P-mobilisatie uit de slibbodems op.
Tevens zorgt afbraak van organisch materiaal in het slib voor hoge NH4-gehalten in het porievocht.
Alhoewel een groot deel van de vijvers vrij helder water heeft, kan de nutriëntenmobilisatie zorgen voor de
aanwezigheid van veel algen op ondergedoken waterplanten (perifyton). Perifyton beperkt macrofyten in
licht. In het benedenstroomse deel van de zuidelijke vijverketen wordt gedurende het groeiseizoen
bovendien het doorzicht beperkt door verhoogde concentraties van fytoplankton. Dit kan ook ondergedoken
macrofyten beperken.

Bij windwerking kan in ondiep water ook opwerveling optreden van het fijne bodemslib. Hierdoor kan tijdelijk
ook vertroebeling van het water en daarmee lichtbeperking optreden.

In de zuidelijke vijverketen kunnen hoge gehalten van vrije sulfiden het voorkomen van waterplanten
beperken als gevolg van toxiciteitseffecten. Sulfidentoxiciteit kan al optreden bij zeer lage concentraties
(Smolders & Roelofs, 1996). Fonteinkruidsoorten zijn bijvoorbeeld zeer gevoelig hiervoor. Alhoewel vrije
sulfiden niet direct gemeten zijn in deze studie, geeft de chemische analyse van vijverbodems wel
aanwijzingen voor het optreden van verhoogde vrije-sulfidengehalten in de slibbodems. De lozing van water
van de mijnen en percolatiewater van de terrilbergen op de bovenloop van de Stiemer kan in het verleden
de zuidelijke vijverketen sterk belast hebben met sulfaat. Er zijn echter weinig oude metingen van sulfaat in
het Stiemerwater beschikbaar om dit te bevestigen.

Een hoge dichtheid van bentivore vissoorten (bodemwoelende) en van vissoorten die waterplanten eten
onderdrukt ontwikkeling van watervegetatie. Tevens zorgt een hoge stand van vissen die in de bodem
woelen voor vertroebeling van het water. De huidige dichtheden van bentivore en vegetatie-etende
vissoorten is momenteel niet bekend in De Maten. Ten tijde van de visteelt werd de onderwatervegetatie
sterk beperkt door de karpers. Van de karperteelt in De Maten is bekend dat in het verleden een lage
karperstand zichtbaar was aan een goede ontwikkeling van watervegetatie.
De Maten staan bekend om bijzondere amfibische plantensoorten van de habitats 3110 en 3130. Deze soorten
waren vroeger gebonden aan een droogvalregime van de vijvers dat werd toegepast in de karperteelt. In het
e
begin van de 20 eeuw zijn voedselarme vegetaties van habitattype 3110 beschreven in de drooggevallen vijver
18 en 20. Deze vijvers werden toen door karpertelers getypeerd als ‘zandvijvers’ en hadden dus blijkbaar geen of
weinig slib. In de jaren ’70 komen kenmerkende soorten van beide habitattypen alleen voor in drooggevallen
zones met eutrafente pionierbegroeiingen van o.a. vijver 19 en 21. Momenteel laat Natuurpunt de vijvers ook
periodiek droogvallen in de zomer ten behoeve van zulke soorten. Dit droogvalregime zorg voor het voorkomen
van soorten als Naaldwaterbies, Knolrus en Gesteeld glaskroos. Deze soorten kunnen voorkomen onder relatief
eutrofe omstandigheden en groeien daarbij ook goed op een dikke sliblaag. De oligotrafente en mesotrafente
soorten zoals Waterlobelia en Oeverkruid komen momenteel echter niet meer voor. Deze soorten en ook diverse
andere soorten van habitattype 3130 hebben kale, organische-stofarme, zandbodems met een hoge
redoxpotentiaal (niet sterk anaëroob) nodig. Kale zandbodems komen echter weinig voor in vijvers van De Maten
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door de aanwezigheid van veel organische-stofrijk slib. Slechts in één kleine, ondiepe poel met een zandbodem
en geplagde oever zijn in 2013 Moerashertshooi en Vlottende bies waargenomen. Op basis van deze
bevindingen kan worden vastgesteld dat een aantal relatief eutrafente soorten van habitattype 3130 het nog
goed doen bij droogval en geen last hebben van het slib en de eutrofe condities. De oligotrafente en
mesotrafente soorten van de habitats 3110 en 3130 zijn verdwenen of komen slecht zeer sporadisch voor en
kunnen niet meer profiteren van het droogvalregime in de vijvers. Oorzaken hiervan zijn:







Zandbodems komen weinig voor terwijl de meeste kenmerkende soorten organische-stofarme bodems
nodig hebben.
De slibrijke vijverbodems zijn (zeer) eutroof.
De meeste vijvers hebben een hoog vrij stabiel peil. Veel van de kenmerkende soorten groeien in Nederland
en Vlaanderen vooral in amfibische milieus en niet in permanent water, zeker wanneer dit dieper dan 0.5 m
is. De soorten met een isoëtide groeivorm (bv Oeverkruid en Biesvarens) kunnen slecht tegen weinig licht en
in Vlaanderen is in dieper water het licht snel beperkend. In permanent water kunnen deze soorten ook last
hebben van perifyton en opwerveling van slib (zie boven).
In de zuidelijke vijverketen kunnen hoge gehalten van vrije sulfiden beperkend zijn (zie boven). Er is echter
weinig bekend over de sulfidegevoeligheid van soorten van de Oeverkruidklassen.
Het porievocht in de sliblaag heeft een zeer hoge NH4/NO3-ratio (Arts, 1990). Veel soorten van habitattypen
3110 en 3130 komen alleen voor bij een lage NH4/NO3-ratio.

Slechts één vijver (nr. 1) in de zuidelijke keten wordt niet gevoed door beekwater en is zuur en basenarm. De
vegetatie wijkt ook sterk af met een begroeiing van submerse veenmossen.
De vorming van eutrafente moerassen in combinatie met visrijke vijvers heeft het voorkomen van visetende
moerasvogels bevorderd. De moerassen en vijvers geven zowel nest- en schuilgelegenheid als veel
voedselaanbod. Daarnaast is de relatief lage recreatiedruk in De Maten gunstig. Verstoringsgevoelige soorten als
Roerdomp en Woudaap kunnen hierdoor voorkomen als broedvogel. Tevens biedt de aanwezigheid van een
gevarieerd landschap met open water en moeras mogelijkheden voor de Bruine kiekendief. De aanwezigheid van
moeras in oeverzones biedt ook mogelijkheden voor Porseleinhoen. De vijvers en hun oevers zijn een
belangrijke waterhabitat voor amfibiesoorten, zoals Boomkikker, Knoflookpad, Poelkikker, Heikikker en
Rugstreeppad. Voor al deze soorten is visarm water belangrijk voor de voortplanting i.v.m. predatie van vis op
eitjes en larven. Verondersteld wordt dat de vijvers een hoge visdichtheid hebben (ANB 2011). Deze dichtheden
zijn echter niet recent gemeten en de invloed van geïntroduceerde vissoorten op het voortplantingshabitat is ook
niet goed bekend. Een andere belangrijke factor voor voortplanting en dekking is de mate waarin ondergedoken
en drijvende waterplanten aanwezig zijn. Sinds de jaren '70 komt zulke vegetatie weinig voor. Voor afzet van
eitjes en het opgroeien en schuilen van larven van de amfibiesoorten zijn daardoor minder mogelijkheden dan
vroeger.
Het voorkomen en de kwaliteit van habitats 3110 en 3130 is zeer gevoelig voor een hoge atmosferische
stikstofdepostie. Volgens het VLOPS-model (VMM 2012) bedraagt de depositie in delen met korte vegetatie van
-1 -1
De Maten momenteel 14.1 tot 15.9 kg N ha y . Deze waarden bevinden boven de wetenschappelijk
-1 vastgestelde kritische depositiewaarden (Bobbink & Hettelingh 2011) van habitats 3110+3130 (5-10 kg N ha y
1
-1 ). In Vlaanderen wordt voor habitat 3110 een KDW aangehouden van 6 kg N ha y en voor habitat 3130 van 8
-1 kg N ha y (http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/ Themas/Natuur/Natura%202000/
Code%20habitattype.pdf.). De actuele atmosferische depositie is echter klein t.o.v. de huidige, gemiddelde N-1 -1
belasting door instroom van beekwater naar de zuidelijke vijverketen (165 kg N ha y ). Voor de bovenstroomse
-1 -1
vijvers van de noordelijke keten heeft de N-belasting door instroom van de Heiweyerbeek (22 kg N ha y )
dezelfde ordegrootte als de N-depositie.

21.4 Regulatie chemie grondwater en bodem in kwelgebieden van
terrestrische delen
In deze studie is nauwelijks gemeten aan de chemische toestand in kwelgebieden van terrestrische delen. Op
basis van zaken die wel onderzocht zijn zoals chemie van grond- en oppervlaktewater, grondwaterstroming,
ontwikkelingshistorie en op basis van waarnemingen tijdens terreinbezoeken alsmede inzichten uit onderzoek in
andere beekdalen zullen we enig inzicht proberen te geven ten aan zien van de chemische karakteristieken van
deze kwelgebieden.
De kwelgebieden in de terrestrische delen van De Maten hebben bodems met een dunne tot relatief dikke
veenlaag. De chemische toestand in deze bodems wordt momenteel sterk bepaald door de bodemchemie en het
waterstandsregime. De chemische samenstelling van het huidige toestromende grondwater heeft op de actuele
chemische toestand beperkte invloed. Reden hiervoor is dat de sterk veraarde veenbodems grote voorraden aan
stoffen hebben die via allerlei chemische processen sterke invloed uitoefenen op de chemische samenstelling
van het porievocht in de wortelzone. Het grondwaterstandsregime heeft in deze redoxgevoelige bodems ook
sterke invloed op de chemie van het porievocht. Op lange termijn heeft de chemische samenstelling van het
toestromende grondwater wel een merkbare invloed op de bodemchemie.
De actuele bodemchemie is een resultaat van bodemvorming, langdurige aanvoer van stoffen door grondwater in
het verleden en veranderingen in het grondwaterregime. Naast opbouw van veen in het verleden hebben
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menselijke activiteiten grote invloed uitgeoefend. Dat betreft ontwatering (afbraak van veen en mineralisatie), het
tijdelijke gebruik als vijver (slibvorming, bodemdoorwoeling) en mogelijk in een latere fase ook weer vernatting
door verwaarlozing van de ont- en afwatering (bevordert reductie van geoxideerde verbindingen). Verder worden
de kwelgebieden sinds de aanwezigheid van vijvers in sterke mate gevoed door infiltratie van beekwater in de
vijvers. Omdat de chemische kwaliteit van het infiltrerende beekwater niet constant is geweest, heeft ook de
chemische samenstelling van het toestromende grondwater gevarieerd. Zo was er in de vorige eeuw een periode
met hoge nutriëntengehalten door ongezuiverde lozing van rioolwater en hoge gehalten van HCO3, Na, Cl en
mogelijk ook SO4 door mijnlozingen. De actuele chemische toestand van de kwelgebieden in De Maten is
daarom door een veranderlijke en complexe historie bepaald. Dat betekent dat op korte termijn de chemische
toestand van de bodem slechts zeer beperkt kan worden beïnvloed met de kwaliteit van het toestromende
grondwater. Met veranderingen van het grondwaterstandsregime kan de redoxtoestand en daarmee de chemie
van het bodemvocht wel snel worden beïnvloed. Hieronder worden enkele belangrijke chemische aspecten in
relatie tot de historie nader toegelicht.
Afgaande op de veldwaarnemingen van visuele ijzersporen (rode ijzerhydroxiden op kwelplekken en in
waterlopen) vermoeden we dat een groot deel van de veenbodems ijzerrijk is. Dit ijzer is in de veenbodems van
De Maten geleidelijk geaccumuleerd door aanvoer van ijzerhoudend grondwater. Afbraak van het veen door
langdurige ontwatering heeft het ijzergehalte nog verder doen toenemen. Het organische materiaal verdwijnt
terwijl het ijzer in de vorm van diverse vaste mineralen achterblijft. Hoge ijzergehalten gaan ook samen met hoge
gehalten van anorganisch fosfaat, omdat ijzer fosfaat goed kan binden (Aggenbach et al., 2013a). Uit onderzoek
blijkt dat hoge ijzergehalten een belangrijke invloed hebben op abiotische processen in veenbodems. Hoge
ijzergehalten vooral in combinatie met een fluctuerende grondwaterstand dragen bij aan een hoge afbraak van
organisch materiaal. Bij beluchting van de bodem ontstaan door oxidatie ijzerhydroxiden. Wanneer de bodem
zuurstofloos wordt door een hoge waterstand gaan deze ijzerhydroxiden reduceren en daarbij wordt organisch
materiaal afgebroken. In beekdalvenen gaan hogere ijzerconcentraties van het veen samen met een grote
humificatiegraad (Aggenbach et al., 2013a). Een grote afbraak gaat ook samen met relatief nutriëntenrijke
omstandigheden.

Figuur 93: Vereenvoudige weergave van de zwavel en ijzerchemie in lokale grondwatersytemen met infiltratie
van vijverwater en kwel in laagten. Blauwe peilen = stroming van vijverwater en grondwater. Vaste stoffen in en
op de bodem zijn rood weergegeven. Opgeloste stoffen in het water zijn blauw weergegeven. In korte, snelle
stroombanen ontstaan hoge concentraties van vrije sulfiden en een witte neerslag van elementair zwavel in de
kwelzone. In langere stroombanen wordt het ijzergehalte van het grondwater in het kwelgebied hoog en ontstaan
op maaiveld rode ijzerhydroxiden.

Tijdens de mijnbouwperiode van Genk had het Stiemerwater relatief hoge Na- , HCO3- en mogelijk ook SO4gehalten. De kwelgebieden die door vijverwater werden gevoed, stonden daardoor onder invloed van relatief
natriumrijk grondwater (Figuur 94: Historie van natriumaanrijking van de ondergrond in lokale
grondwatersystemen met infiltratie van vijverwater. Ten tijde van de mijnlozingen op de Stiemer is het vijverslib
en het veen in de kwelgebieden die gevoed wordt door infiltrerend vijverwater verrijkt met natrium door binding
aan het kationenadsorptiecomplex. Na het stoppen van de mijnlozingen geeft de ondergrond nog natrium af aan
het grondwater van de lokale grondwatersystemen die met vijverwater worden gevoed.). Natrium is een basisch
kation en adsorbeert op het kationenadsorptiecomplex van de bodem. Geadsorbeerd natrium heeft net als
+
calcium door uitwisseling met zuur (H ) een bufferende werking op de zuurgraad van de bodem. Het relatief
basenrijke vijverwater kan door toevoer van natrium de veenbodems de zuurbuffercapaciteit van kwelgebieden
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hebben vergroot. Voor de invloed van de mijnlozingen stonden de kwelgebieden onder invloed van basenarm
grondwater (laag Ca- en Na- gehalte in zowel de lokale systemen als het regionale systeem). De vroegere
infiltratie van natriumrijk vijverwater is momenteel nog steeds merkbaar aan relatief hoge natriumgehalten in de
stalen van diverse peilbuizen in De Maten. Het is dan ook regelmatig het dominante kation (dus Na >> Ca).
Mijnlozingen zorgen vaak ook voor verhoogde sulfaatgehalten. Hoe hoog die zijn geweest in het Stiemerwater is
niet goed bekend. Indien de vijvers die door Stiemerwater werden gevoed sulfaatrijk waren, kunnen ook met
vijverwater gevoede lokale grondwatersystemen sterk belast zijn geweest met sulfaat. Wanneer dit sulfaat
kwelgebieden bereikt zal het daar reduceren in de veenlaag (organisch materiaal kan sulfaat reduceren) en
samen met ijzer sulfiden vormen (FeS, FeS2). Door de aanwezigheid van een grote ijzervoorraad in de
veenbodems konden in potentie ook grote hoeveelheden ijzersulfiden worden gevormd. Een belangrijk deel van
sulfidenvorming zal echter al plaats hebben gevonden in de slibbodems van de vijvers (zie paragraaf 21.2). Dat
geldt vooral voor vijvers met veel slib, maar in veel mindere mate voor vijvers met weinig slib. Sulfiden in de
+
bodem kunnen in droge perioden in contact met lucht oxideren en zuur (H ) vormen. De bodems in de
kwelgebieden kunnen daardoor zowel een relatief hoge buffercapaciteit hebben als een potentie tot veel
zuurvorming. Daardoor is lastig te beoordelen of de veenbodems bij periodieke uitdroging sterk kunnen verzuren.
Bij een permanent hoge grondwaterstand zullen de bodems een door natrium verhoogde basenverzadiging een
relatief hoge pH hebben.

Figuur 94: Historie van natriumaanrijking van de ondergrond in lokale grondwatersystemen met infiltratie van
vijverwater. Ten tijde van de mijnlozingen op de Stiemer is het vijverslib en het veen in de kwelgebieden die
gevoed wordt door infiltrerend vijverwater verrijkt met natrium door binding aan het kationenadsorptiecomplex.
Na het stoppen van de mijnlozingen geeft de ondergrond nog natrium af aan het grondwater van de lokale
grondwatersystemen die met vijverwater worden gevoed.

Op zeer beperkte schaal speelt in de zuidelijke vijverketen nog een bijzonder chemisch verschijnsel. Vlakbij de
vijverdijken aan de benedenstroomse zijde (meestal minder 20 m vanaf de dijk) is in waterlopen en kwelplekken
een witte neerslag waargenomen (Foto 5). Het kwelwater bestaat uit geïnfiltreerd oppervlaktewater van de nabij

186

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

gelegen vijver en stroomt via zeer korte stroombanen toe. De neerslag bestaat zeer vermoedelijk uit elementair
2zwavel en ontstaat bij aanvoer van grondwater met een hoog gehalte van vrije sulfiden (H 2S, HS , S ). De
sulfiden zijn gevormd door de reductie van sulfaat dat door het infiltrerende oppervlaktewater wordt aangevoerd.
Door een geringe beschikbaarheid van vrij ijzer worden de vrije sulfiden niet omgezet naar ijzersulfiden. We
vermoeden dat de grondwaterstroombanen zo’n korte verblijftijd hebben dat de sulfaatbelasting hier zeer groot is
geweest. De ijzervoorraad in de ondergrond met zeer “snelle” stroombanen is daardoor al verbruikt en omgezet
in ijzersulfiden. De grondwatermodellering geeft zeer hoge infiltratie- en kwelfluxen dicht bij de vijverdijken.
Afgaande op het patroon van witte neerslag lijkt de toevoer van sulfidenrijk grondwater een verschijnsel dat in
zeer beperkte oppervlakten van de kwelgebieden optreedt.

Foto 5: Witte neerslag van elementair zwavel op kwelplekken vlak bij een vijver met sterke infiltratie van
sulfaathoudend beekwater.

21.5 Grondwaterafhankelijke terrestrische vegetatie
De hoogteverschillen dwars op de dallaagte zijn sterk bepalend voor de zonatie van de vegetatie. Natte heide
vegetatie, Pijpenstrootje-dominanties en Gagelstruwelen komen voor op de dalflanken van de dalvormige laagte
van de zuidelijke vijverketen. Deze vegetatietypen komen daarnaast ook voor in lage delen bij het begin van de
noordelijke vijverketen. De locaties hebben veelal een venige zandbodem (zandbodem met veenlaag dunner dan
40 cm). In de laagste delen komen Rietmoerassen voor in de overgangen naar vijvers en daarnaast ook
Elzenbroekbos en natte voedselrijke graslanden. De laatste twee vegetatietypen komen voor in de laagste delen
van het beekdal waar geen vijvers liggen. Ten dele betreft het locaties waar vroeger een vijver is geweest. De
Elzenbroekbossen hebben meestal een veenbodem (> 40 cm veen) en deels een bodem met een dunnere
veenlaag. De natte graslanden bevinden zich in delen met venige bodems, grotendeels voormalige locaties van
vijvers. De bodem is daardoor beïnvloed door vroegere veenvorming, het gebruik als vijver en vervolgens
extensieve ontwatering en een periode van bemesting. Op zeer beperkte schaal komt ten westen van de Grote
Augustijnenvijver (vijver 3) in een laag dalgedeelte een zeer natte veenmosvegetatie voor op veenbodem.
De grondwaterafhankelijke, terrestrische delen van De Maten worden beïnvloed door drie verschillende
grondwatersystemen. Het grote regionale systeem, lokale systemen hoge zandkoppen en lokale systemen met
voeding van vijverwater. Het regionale grondwatersysteem en de lokale systemen in de zandkoppen hebben
basenarm grondwater en de grondwatersystemen van de vijvers relatief basenrijk grondwater. Daarnaast komen
ook vochtige en natte delen voor met infiltratie van regenwater door invloed van drainerende waterlopen.
Hieronder wordt het voorkomen van vegetatietypen besproken in samenhang met de grondwatervoeding.
Natte heiden, Pijpenstrootje-dominanties en Gagelstruwelen komen zowel voor op locaties met stagnatie van
basenarm regenwater als locaties met periodieke kwel van basenarm grondwater. De voorkomens op de locaties
rond de vijver 18 hebben grotendeels infiltratie van regenwater. Het freatisch peil staat hier hoger dan dat het peil
van de Heiweyerbeek. Relatief laag gelegen locaties langs de zuidelijke vijverketen staan onder invloed van
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periodieke kwel van basenarm grondwater. De gemiddelde kwelflux is hier volgens het lokale grondwatermodel
gering (0-3 mm) voor De Maten. Een duidelijk voorbeeld van zo’n locatie is bij peilbuis P004 waar in de winter en
het voorjaar kwel optreedt en afstroomt over het maaiveld. In de zomer zakt de waterstand hier vrij ver onder
maaiveld uit. De veenmosvegetatie bij de Grote Augustijnenvijver (vijver 3) heeft sterke kwel van basenarm,
natriumarm en ijzerhoudend grondwater (zichtbaar aan plassen met veel ijzerhydroxiden). De sterke kwel en een
vast overloopniveau zorgen hier voor een zeer stabiele grondwaterstand rond het maaiveld. De herkomst van het
toestromende grondwater is niet duidelijk. Mogelijk zorgt het hoge peil van het aangrenzende pand van het
Albertkanaal voor een opstuwende werking waardoor basenarm regionaal grondwater toestroomt. Deze
vegetatie zou ook het meest kunnen lijken op de veenvormende vegetatie die voorkwam in de Maten in de
periode voor de overheersende invloed van de mens.
Elzenbroekbossen komen zowel voor op locaties met kwel als locaties met infiltratie. Op de locaties met kwel
komt een nat type voor waar in de winter en het voorjaar plassen op maaiveld staan en water over maaiveld
afstroomt. Zulke locaties betreft de elzenbroekzone lang de Heiweyerbeek ten oosten van vijver 18 en delen van
het elzenbroek tussen vijver 14 en 33. Het elzenbroek langs Heiweyerbeek wordt ook periodiek overstroomd met
ijzerrijk oppervlaktewater bij piekafvoeren van de beek. Verder komen tussen de diverse vijvers in de zuidelijke
keten kleine zeer natte, kleine elzenbroeken voor en deels ook wilgenbroeken. Plaatselijk stroomt hier ook
oppervlaktewater van de vijvers over maaiveld. Het lokale grondwatermodel berekent op deze locaties bijzonder
hoge kwelfluxen (tot tientallen mm/d). Roestvorming geeft ook aan dat het uittredende grondwater en de
veenbodem (zeer) ijzerrijk is. De elzenbroeken staan voor een deel onder invloed van grondwater dat in vijvers is
geïnfiltreerd en vermoedelijk deels ook onder invloed van het regionale systeem. Grondwater dat toestroomt uit
infiltrerende vijvers heeft een relatief hoge alkaliniteit en en een hoog natriumgehalte. Elzenbroeken in
infiltratiegebieden zijn vaak minder nat en hebben een vrij sterk fluctuerende grondwaterstand. De ondergroei
heeft veel Braam en Stekelvarens terwijl moerasplanten sporadisch voorkomen. Door oxidatieprocessen in de
verdroogde veenlaag is de bodem verzuurd. De ondergroei in combinatie met een elzenopstand duidt ook op
verdroging. De infiltratie wordt veroorzaakt door nabij gelegen drainerende waterlopen. Een voorbeeld zijn de
elzenbroekpercelen langs de Miezerikbeek die ontwaterd worden door deze beek. Tussen de vijvers van de
zuidelijke vijverketen liggen ook kleine elzenbosjes die door lokale waterloopjes worden gedraineerd.
Natte graslanden liggen in de lage delen van het beekdal en hebben volgens het lokale grondwatermodel een
grote kwelflux. Dit betreft een perceel ten noorden van de vijvers 20 en 29 en een perceel ten zuiden van vijver
29 en 28. Beide percelen hebben een zeer dicht greppelpatroon. Het meeste kwelwater kwelt op in de ondiepe
greppels. Door bemesting (actueel en in het verleden) en afbraak van het veen zijn deze locaties voedselrijk.
Tot slot zijn nog vochtige heischrale graslanden van belang. Tijdens veldbezoeken zijn zulke graslanden op
enkele vochtige locaties vlakbij vijvers aangetroffen. De landschappelijke positie geeft de indruk dat deze locaties
onder invloed staan van toestromend geïnfiltreerd vijverwater. Hierdoor zou de basenhuishouding van deze
graslanden iets beter kunnen zijn dan de aangrenzende heidevegetatie. Deze veldindruk kan echter niet met
metingen worden onderbouwd omdat hier geen meetlocaties lagen.
Op basis van veldwaarnemingen wordt verondersteld dat de veenbodems in (voormalige) kwelgebieden een
hoog ijzergehalte hebben als gevolg van langdurige aanvoer van ijzer en ook verhoging van het gehalte door
afbraak van veen. Onder waterverzadigde, anaërobe omstandigheden zorgen hoge ijzergehalten van de bodem
vaak voor zeer hoge ijzergehalten in het porievocht van de wortelzone. De porievochtgehalten kunnen dan voor
diverse plantensoorten toxisch zijn. (Snowden & Wheeler, 1993; Aggenbach et al., 2013a+b). Een hoge
ijzerrijkdom hoeft niet het voorkomen van zeer natte habitats te belemmeren, maar kan wel beperkingen
opleggen aan het voorkomen van kenmerkende soorten. Vooral mesotrafente kleine zeggensoorten en
slaapmossoorten van kleine-zeggenbegroeiingen zijn gevoelig voor hoge ijzerconcentraties (Aggenbach et al.,
2013a) . Zeer lokaal op locaties met veel kwel vanuit vijvers via korte stroombanen kunnen hoge sulfidengehalte
optreden. Hoge sulfidengehalten zijn ook toxisch voor diverse plantensoorten.
De kwaliteit van een aantal van de genoemde habitats is gevoelig voor een hoge atmosferische stikstofdepostie.
Volgens het VLOPS-model (VMM 2012) bedraagt de depositie in delen met korte vegetatie van De Maten
-1 -1
momenteel 14.1 tot 15.9 kg N ha y . Deze waarden bevinden boven in de range van, boven of rond de
wetenschappelijk vastgestelde kritische depositiewaarden (Bobbink & Hettelingh 2011). In Vlaanderen wordt voor
-1 -1 -1
habitat 4110 een KDW aangehouden van 11-17 kg N ha y , voor habitat 7140_meso van 17 kg N ha y en
-1 -1
voor habitat 7140_oli van 7-11 kg N ha y (http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/
Themas/Natuur/Natura%202000/ Code%20habitattype.pdf.). In voorgaande decennia was de stikstofdepositie
van betreffende habitats hoger. Een hoge atmosferische N-depositie zal daardoor de kwaliteit van betreffende
habitats hebben benadeeld.

21.6 Droge terrestrische vegetatie
Droge heide komt in vorm van twee habitattypen voor. Volgens de habitatkaart (ANB 2011) is het meest
voorkomende habitattype 2310 (psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten). Dit habitattype komt voor in
de hoogste delen met landduinen langs de zuidelijke vijverketen met droge zandbodems. De tweede vorm
bestaat uit habitattype 4030 Droge Europese heide die op podzolbodems voorkomt Habitat 2310 is voor ca. een
kwart van de oppervlakte verbost. Dit is vooral het geval in een deel ten noorden van de vijver 2 en 3. Op de
topografische kaart uit 1868-1871 wordt dit gedeelte in De Maten als een opvallend rechthoekig blok bos c.q.
verboste heide weergegeven en de begrenzing daarvan wordt op latere topografische kaarten met lijnen
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aangegeven. Voor de rest van het heidegebied werd toen nauwelijk bos /bomen aangegeven. Dit duidt er op dat
gebruikshistorie nog lijkt door te werken in de mate van verbossing of dat na 1868-1871 het gebruik hier nog
afweek. Andere delen met het habitattype hebben doorgaans weinig opslag van bomen, maar plaatselijk treedt
dat wel op. Vrij grote vlakken in het zuidelijke deel van De Maten werden gemaaid voor 2005. Grote delen van de
droge heide worden begraasd met koeien.
Op een zestal vrij kleine locaties komt habitat 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten voor.
De meeste locaties bestaan uit landduinen met een humusarme bodem. Deels zijn open plekken met kaal zand
aanwezig. Deels is de vegetatie ook gesloten en wordt gedomineerd door Rendiermos. Het voorkomen van deze
vegetatie aan de zuidzijde van vijver 32 hangt samen met relatief intensieve betreding. Door dit vlak lopen ook
diverse paden met kaal zand. Een voorkomen aan de oostzijde dicht bij de Stiemer heeft ook nog veel kaal zand.
Een voorkomen ten zuiden van de vijver 9 lijkt samen te hangen met vergraven en opgebrachte grond
(veldindruk) en heeft een redelijk gesloten vegetatie. Ten noorden van vijver 15 komt op een landduin met steile
hellingen het habitat voor in een mozaïek van kale zandbodem en begroeide delen. Volgens het IHD-rapport
neemt de mossoort Grijs kronkelsteeltje toe. Deze soort wordt binnen dit habitattype bevorderd door een hoge
stikstofdepositie (Sparrius, 2011).
De droge vorm van habitat 6230 Soortenrijke heischraal graslanden op arme bodems komt volgens het IHDrapport voor op gestoorde plekken in heidevegetaties, op landduinen, op dijken en op gebrande stukken.
Doorgaans gaat het om smalle overgangszones.
De kwaliteit van genoemde habitats is gevoelig voor een hoge atmosferische stikstofdepostie. Volgens het
VLOPS-model (VMM 2012) bedraagt de depositie in delen met korte vegetatie van De Maten momenteel 14.1 tot
-1 -1
15.9 kg N ha y . Deze waarden bevinden boven en rond de wetenschappelijk vastgestelde kritische
-1 depositiewaarden. In Vlaanderen wordt voor habitat 2310 een KDW aangehouden van 15 kg N ha y , voor
-1 -1
-1 -1
habitat 2330 van 10 kg N ha y , voor habitat 4030 van 15 kg N ha y en voor habitat 6230_droog van 12 kg N
-1 -1
ha y (http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/ Themas/Natuur/Natura%202000/ Code%20habitattype.pdf.).
In voorgaande decennia was de stikstofdepositie hoger en overschreed daarom genoemde kritische waarden.
Een hoge atmosferische N-depositie zal daardoor de kwaliteit van betreffende habitats hebben benadeeld.
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Conclusies

Aquatische en amfibische natuur

De nutriëntenbelasting van het vijversysteem kan sterk worden verminderd door (1) het aanvoer van
beekwater sterk te verminderen en 2) door selectieve inname (niet gedurende slibrijke piekafvoeren).

Een verminderd aanvoerdebiet leidt tot minder doorspoeling van het vijversysteem, wat kan uitmonden in
oplopende P-ortho gehalten door interne mobilisatie van fosfaat uit de vijverbodems.

Watervegetatie kan worden bevorderd door het verwijderen van slib in enkele vijvers van de zuidelijke keten.

Eutrofe amfibische vegetatie is mogelijk met periodieke droogval in zomer; hiervoor is geen verwijdering van
eutroof slib nodig.

Voedselarme amfibische vegetatie van habitats 3110 en 3130 kunnen worden bevorderd door het instellen
van een regulier droogvalregime en het verwijderen van slib. Hiermee kan het beste worden begonnen in
bovenstroomse vijvers van de noordelijke keten omdat die chemisch gezien de beste perspectieven bieden.

In een aanzienlijk deel van de vijvers en zeker die met moerasvorming wordt een hoog en weinig fluctuerend
waterpeil gehandhaafd t.b.v. moerasvogels
Natte terrestrische vegetatie met kwel

In zeer natte lage delen met dik veen komen elzenbroeken voor. Verwijderen van de toplaag heeft hier
weinig zin voor verlagen van de voedselrijkdom. Ook de diepere veenlaag kan voedselrijk zijn.

In delen met dunne veen/ sterk organische minerale bodems is het een optie om de voedselrijke toplaag te
verwijderen. In een deel van de laagten levert dat relatief nutriëntenarme omstandigheden op.

Het bevorderen van land en voortplantingsbiotoop voor amfibieën door in laagten open vegetatie te
behouden en een kleinschalig voorkomen van plassen te creëeren.

Grondwaterafhankelijke vegetatie is in belangrijke mate afhankelijk van hoge, weinig fluctuerende
vijverpeilen.
Vochtige heiden

Herstel van vochtige heide is mogelijk door kleinschalig plaggen van de strooisellaag. Hiervoor komen
vergraste en verstruweelde delen in aanmerking.
Droge delen

Heidehabitats en heischraal graslanden kunnen worden ontwikkeld in delen met naaldbos. Voor
heischraalgrasland en soortenrijk heide is dan wel herstel van de basenchemie noodzakelijk.

Verbossing van heide kan worden tegengaan met gericht vegetatiebeheer.

22.1 Knelpunten afgeleid uit de hydro-ecologische samenhang en de
modellering van de bestaande toestand
Vijversysteem

Weinig watervegetatie en nauwelijks voedselarme amfibische vegetatie

Actuele hoge nutriëntenbelasting (vooral zuidelijke keten)

Nutriëntenrijke slibbodems met P-mobilisatie

Door chemische samenstelling slibbodem mogelijk sulfidentoxiteit in zuidelijke vijverketen

Voor voedselarme amfibische vegetatie te hoge P-ortho concentratie van instromende beekwater

Voor voedselarme amfibische vegetatie te weinig kale zandbodems

Voor voedselarme amfibische vegetatie ontbreken van een regelmatig droogvalregime

Onzeker: te hoge visstand van bodemwoelende en plantenetende soorten en negatief effect daarvan op
watervegetatie en voortplanting amfibieën
Terrestrische delen in lage delen

Verdroogde elzenbroeken

Gering voorkomen habitat 7410 door doorgaans eutrofe omstandigheden

Sterk ontwaterde delen die zijn verdroogd en geen kwel meer hebben

Ontwatering natte laagten door lokale waterlopen

Eutrofe veenbodems door ontwikkelhistorie

Eutrofe laagten door (vroegere) bemesting
Vochtige terrestrische delen

Veel vergrassing met Pijpenstrootje en struweelvorming met Wilde Gagel in habitat 4010

Habitat 4010 vaak relatief droog en diep uitzakkende GLG
Droge terrestrische delen

Verbossing van droge heide

Verbossing en verruiging van heischraal graslanden
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Te lage basenrijkdom voor herstel habitat 6230 en goede kwaliteit droge heiden in naaldbossen en
vergraste heide
Te hoge voedselrijkdom graslandpercelen voor herstel voedselarme habitats
Hoge NH4/NO3 ratio bodem door verzuring en N-depositie
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DEEL 6: KNELPUNTEN INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN
In dit deel worden de eisen van habitats en soorten met een instandhoudingsdoel en de toestand en trends
afgezet tegen de instandhoudingsdoelen. Daarvoor worden tevens de inzichten gebruikt die voortkomen uit de
gebiedsstudie, modellering en hydro-ecologische interpretatie. Achtereenvolgens worden de eisen van habitats
en soorten en hun knelpunten besproken De toestand en trends van habitats en soorten zijn reeds in hoofdstuk 4
beschreven.
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Eisen van habitats en soorten

Op basis van bestaande (al dan niet wettelijke) referentiewaarden en literatuur zijn de eisen ten aanzien van
abiotiek van habitats en soorten in beeld gebracht.

23.1 Habitats
Belangrijke abiotische factoren die het voorkomen van kenmerkende vegetatietypen bepalen zijn
waterstandsregime, zuurgraad/alkaliniteit, voedselrijkdom en specifieke chemische condities (ranges voor
stoffen, toxiciteit, ratio's van stoffen). De eisen van habitattypen worden hier weergegeven met behulp van
verschillende tabellen, elk gebaseerd op een andere literatuur- of databron. Er wordt momenteel niet geopteerd
om dit te integreren naar één systematische tabel met Vlaamse waarden, aangezien het afstemmen en
selecteren van waarden van verschillende bronnen (Herr et al., in voorbereiding) op zich nog een werk in
voortgang is dat momenteel door het INBO wordt uitgevoerd. Voorts kunnen referentiewaarden voor minder goed
onderzochte habitattypes naderhand nog worden bijgesteld op basis van nieuwe data en onderzoek in
Vlaanderen. Om deze redenen worden hieronder verschillende tabellen weergegeven, die referentiewaarden
opgeven voor habitattypes en/of habitat-subtypes. Daarbij dient de volgende voorrang in acht genomen voor de
toepasbaarheid en onderbouwing met betrekking tot de Vlaamse situatie:
1.

2.

3.

Sterkst onderbouwd voor de Vlaamse situatie:
a. Referentiewaarden voor grondwaterpeilen volgens NICHE-Vlaanderen (Callebaut et al. 2007). Het betreft
onder- en bovengrenzen voor GLG en GHG: de gemiddeld laagste grondwaterstand en gemiddeld
hoogste grondwaterstand (tabel 1 in Bijlage 17). Er dient hierbij te worden opgemerkt dat deze
grenswaarden ontleend zijn aan het onderzoek naar referentiewaarden voor vegetatietypes zoals
gedefinieerd in NICHE, met onderscheid volgens bodemtype. Daar er niet steeds een één-op-één-relatie
bestaat tussen deze vegetatietypes en de habitattypes (o.a. voor 7140_meso), is enige voorzichtigheid
geboden bij gebruik op niveau van habitattypes.
NB. ter aanvulling zijn ook de overige NICHE-types – die niet corresponderen met een habitattype maar
wel gemodelleerd worden in De Maten – toegevoegd in tabel 2 in Bijlage 17
b. Ondergrenzen of bereiken voor de categorieën ‘goede ecologische toestand’ en ‘zeer goede ecologische
toestand’ volgens de KRW-classificatie (tabel 3 in Bijlage 17). Dit betreft chemische variabelen. Daarbij is
uitgegaan van de relatie tussen KRW-types en habitattypes volgens Denys (2009), waarbij alleen
circumneutrale en zure types zijn weerhouden (dus rekening houdend met het studiegebied). Het betreft
3
habitattypes 3150 (Cb) en 3110/3130 (Czb/Zm). Cb, Czb en Zm zijn daarbij KRW-types . Hoewel het
Besluit Milieukwaliteitsnormen uitgaat van de normstelling voor categorie ‘goed’, wordt er in SBZ’s best
uitgegaan van de categorie ‘zeer goed’ (zie Van Looy et al. 2008; Herr et al., in voorbereiding).
Gebaseerd op literatuurstudie en/of expertkennis, met een voorkeur voor Vlaamse bronnen (en dus data):
a. Nutriënten in het grondwater (tabel 4 in Bijlage 17; Herr et al., in voorbereiding)
b. Tabel 5 in Bijlage 17; als aanvulling voor in NICHE ontbrekende grenswaarden)
Drie literatuurstudies die in belangrijke mate Nederlandse informatie betrekken (in het bijzonder nuttig voor
die habitats / milieuvariabelen waar de vorige categorieën nog geen invulling gaven):
a. Tabel 6 in Bijlage 17 (eigen literatuurstudie in het kader van dit project): per habitattype wordt de
geraadpleegde literatuur aangegeven. Bij het uitwerken van dit overzicht hebben we ons gericht op het
traceren van eisen die relevantie hebben voor het huidige en toekomstige landschap van De Maten. In de
tabel worden ook belangrijke processen aangeduid die zich afspelen op landschapsschaal en die de
condities ter plekke van een habitattype bepalen.
b. Tabel 7 in Bijlage 17 en tabel 8 in Bijlage 17 (specifiek voor heide, vennen en hoogveen; overgenomen
uit Laurijssens et al. 2007).
c. Tabel 9 in Bijlage 17 bevat de waterstandsregime eisen van amfibische en aquatische vegetatietypen
van de habitats 3110, 3130 en 3150 op basis van Aggenbach et al. (1998b) en Leyssen et al.( 2005) en
bijgesteld op basis van expertoordeel.

23.2 Soorten
Voor soorten is vooral gebruik gemaakt van informatie die in bijlage 2 van het IHD-rapport van De Maten (ANB
2011) is geaggregeerd. Hier en daar is dat aangevuld met informatie uit soortprofielen voor vogel- en
habitatrichtlijnsoorten voor Nederland (URL: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
gebiedendatabase.aspx?subj=profielen). De resultaten staan in Bijlage 18.
Voor de meeste amfibiesoorten zijn voor het waterbiotoop afhankelijk van fluctuerende waterpeilen in de vijvers,
een lage nutriëntenrijkdom van het oppervlaktewater, een lage vomvang van de vispopulatie, de aanwezigheid
van en jonge vegetatie van grote helofyten van belang. Een drietal soorten vereist daarbij ook weinig bos en
beschaduwing van het water. Poelkikker, Rugstreeppad en Boomkikker hebben voorplantingswateren nodig die
3

Cb = circumneutrale, sterk gebufferde wateren; Czb = circumneutrale, zwak gebufferde wateren; Zm = matig zure wateren. In
het type CFe (circumneutrale, ijzerrijke wateren) worden in Vlaanderen alleen suboptimaal ontwikkelde vormen van 3110 of
3150 aangetroffen; de grenswaarden voor dit KRW-type worden hier dan ook niet betrokken.
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tot in de zomer (juni-juli) water bevatten. De eisen van amfibieen aan het landhabitat zijn meer divers. De
Rugstreeppad veriest open plekken met kaal zand en Boomkikker de plaatselijke aanwezigheid van
braamstruwelen, bosranden en mantels. De actieradius van Knoflookpad en Boomkikker bedraagt maximaal 2
km. De Knoflookpad moet zich in de zomer en winter kunnen ingraven in zand. In De Maten zijn daarom
landsduinen met open delen van belang,
De Witsnuitlibel komt voor in wateren met een stabiel peil en een relatief lage nutriëntenrijkdom. Onduidelijk is of
ze ook visarm watervereist. Bekend is dat gedurende de periode met karperteelt in De Maten de omvang van
libellenpopulaties gering was (mondelinge mededeling Jan Vanduffel). De Rosse vleermuis heeft voor het
fourageren een open moeraslandschap nodig. Het biotoop van de Spaanse vlieg bestaat uit vochtige, bloemrijke
hooilanden, bosranden en mantels.
Diverse moerasbroedvogels hebben een open moeraslandschap nodig met zowel open water, delen met
ondergedoken en drijvende waterplantvegetatie en als moerasbegroeiingen van grote helofyten die beschutting
geven. Relatief stabiele waterpeilen zijn daarbij van belang. Woudaap, Roerdomp en Bruine kiekendief vereisen
een grote omvang van dit moeraslandschap (meer dan 90-100 ha). Voor de Roerdomp is ook veel lengte van
riet/water overgangen belangrijk. Een deel van de soorten profiteert als de nutrientenrijkdom van het vijverwater
relatief laag is. De meeste moerasvogelsoorten leven ook van vis en hebben dus water nodig dat voldeonde rijk
is aan vangbare vis. Porseleinhoen en Grote zilverreiger prefereren ondiep water. De IJsvogel vereist open visrijk
water. De Woudaap vereist in tegenstelling tot de andere moerasbroedvogels ook het voorkomen van broekbos.
De Zwarte specht heeft als broedvogeld omvangrijke (100-200 ha) bos nodig. De Boomleeuwerik broedt in korte
vegetatie en open plekken met kaalzand. De Krakeend (doortrekker, wintergast) heeft open water (ondiep) en
delen met ondergedoken en drijvende waterplantvegetatie nodig.
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Confrontatie hydro-ecologische systeemanalyse en
instandhoudingsdoelen

24.1 Overzicht knelpunten habitats
In Tabel 42 worden een overzicht gegeven van de knelpunten voor habitats.
Tabel 42: Overzicht van de belangrijke knelpunten voor habitat. De tabel geeft tevens de instandhoudingsdoelen
weer. Legenda doelen: = oppervlakte/ kwaliteit handhaven, + uitbreiding oppervlakte/ toename kwaliteit.
Habitat

DOEL

KNELPUNTEN

doel
opperrvlakte

doel kwaliteit

doel oppervlakte
(ha)

doeluitbreiding

2310 - Psammofiele heide met
Calluna- en Genista-soorten
2330 - Open grasland met
Corynephorus- en Agrostissoorten
op landduinen
3110 – Mineraalarme, oligotrofe
wateren van de Atlantische
zandvlakten

+

+

45

+

+

gezamenlijk voor
2310+
2330: 92

+

+

2

3130 - Oligotrofe tot mesotrofe
stilstaande wateren met vegetatie
3150 - Van nature eutrofe meren
met vegetatie van het type
Magnopotamion of Hydrocharition

+

+

73

=

+

4

4010 - Noord-Atlantische vochtige
heide met Erica tetralix

+

+

34

5

4030 - Droge Europese heide

+

+

19

14

6230 - Soortenrijke heischrale
graslanden op arme bodems van
berggebieden (envan submontane
gebieden in het binnenland van
Europa)

+

=

28

23

7140 - Overgangs- en trilveen

+

+

5

7150 - Slenken in veengronden
met vegetatie behorend tot het
Rhynchosporion
91E0 - Alluviale bossen met
Alnion glutinosa en Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

+

+

=

+

29

- te gering oppervlakte door verbossing
- ontbreken verstuivingsdynamiek bodemontwikkeling
met strooisellaag
- hoge stikstofdepositie
- sterke verzuring bodemtoplaag
- verdwenen, kenmerkende soorten afwezig
- te veel slib in vijvers
- water en bodem te nutrientenrijk
- te hoge nutrientenbelasting
- hoge stikstofdepositie
- hoge, stabiele vijverpeilen
- te gering oppervlakte, weinig kenmerkende soorten
aanwezig
- te veel slib in vijvers
- te hoge nutrientenbelasting
- de fauna wordt sterk verstoord door de aanwezigheid
van een groot bestand exotische vissen
- te lage grondwaterstand
- hoge stikstofdepositie
- door voedselverrijking sterk vergrast
- struweelvorming door Wilde gagel
- te gering oppervlakte door verbossing
- hoge stikstofdepositie
- deels te sterke verzuring bodemtoplaag
- spontane verbossing door door te weinig vegetatie
beheer
- te gering oppervlakte door verbossing
- hoge stikstofdepositie
- in vergaste heiden en naaldboomaanplanten te sterke
verzuring bodemtoplaag
- te nutrientenrijk in voormalige landbouwpercelen
- spontane verbossing/ verruiging door te weinig vegetatie
beheer
- te laag en weinig stabiel waterstandsregime
- te nutrientenrijk in voormalige landbouwpercelen
- te weinig pioniersituaties in de heiden

- te laag waterstandsregime, vooral te lage
zomergrondwaterstanden door te diepe grote waterlopen
en door lokale waterlopen

24.2 Knelpunten chemische kwaliteit van het vijversysteem
De volgende knelpunten worden geconstateerd voor de chemische waterkwaliteit van de het vijversysteem. Deze
knelpunten zijn gerelateerd aan de instandhoudingsdoelen. Vooral de instandhoudingsdoelen voor habitat 3110
en voedselarme vormen van habitat 3130 worden sterk beïnvloed door deze knelpunten:

Door instroom van nutriëntenrijk beekwater in het verleden zijn de onderwaterbodems van de vijvers sterk
verrijkt met nutriënten. Tevens zijn de vijverbodems verrijkt met zwavel door instroom van sulfaatrijk water.
Hierdoor kan momenteel opgeslagen fosfaat mobiliseren naar de waterlaag. Dit knelpunt is het grootst in de
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zuidelijke vijverketen. Oplossing voor dit knelpunt is het verwijderen van de sliblaag waarin een groot deel
van de fosfaat en stikstof is opgeslagen.
De aanrijking met fosfaat en zwavel heeft ook plaatsgevonden in de minerale toplaag onder het vijverslib.
Daardoor kan de minerale bodem na verwijdering van het slib als nog te veel fosfaat afgeven aan de
waterlaag. Een mogelijke oplossing is om naast verwijdering van het slib ook de toplaag van de minerale
bodem weg te graven. Nadeel van deze oplossing is dat de vijvers dieper worden. Te diepe vijvers worden
ook als knelpunt gezien voor de habitats 3110 en 3130 omdat die de mogelijkheden voor jaarlijkse droogval
beperken.
De belasting met fosfaat en stikstof is te hoog als gevolg van te hoge nutriëntengehalten in het
aangevoerde beekwater en en door een hoog aanvoerdebiet naar het vijversysteem. De belangrijkste en
meest effectieve oplossing is het verminderen van het aanvoerdebiet. Daarnaast draagt vermindering van
de nutriëntenbelasting op de aanvoerbeken (Stiemer, Schabeek en Heiweyerbeek) bij tot een
verminderende nutriëntenbelasting. Aan het verminderen van het aanvoerdebiet kleeft een nadeel. Fosfaat
dat mobiliseert vanuit de vijverbodem naar de waterlaag wordt dan minder ‘weggespoeld’. Ortho-fosfaat
concentraties zouden dan in het vijverwater kunnen oplopen en kunnen leiden tot algenbloei. Een andere
oplossing is het verminderen van de vervuiling van de beken met nutriënten. Dit vergt maatregelen in het
stroomgebied bovenstrooms van de Maten.
Naast de hoge belasting met N en P kan ook de hoge belasting met sulfaat als knelpunt worden gezien.
Deze zorgt in het vijversysteem voor een minder goede vastlegging van fosfaat. Voor deze hoge belasting
geldt dat zowel het hoge aanvoerdebiet als de hoge sulfaatconcentratie in het beekwater de oorzaken zijn.
De oplossing bestaat hier ook uit het verminderen van het aanvoerdebiet en het verminderen van de
sulfaatbelasting op de beken.

Op basis van de chemische samenstelling van het vijverwater en het aanvoerwater van de beken en
brongebieden is onderstaande analyse gemaakt.
Herstel van de habitattypen aquatische en amfibische milieus wordt momenteel belemmerd door de
waterkwaliteit. Het instromende beekwater en het water uit kwelgebieden voldoet aan de eisen voor het PO4ortho die het beleid voor Integraal Waterbeheer (DIW-KRW) stelt. Dit geldt ook voor het zuurstofgehalte van de
beken. Het zuurstofgehalte van de brongebieden voldoet deels niet en dit verschilt ook voor de twee
kwelgebieden (Figuur 95). Het zuurstofgehalte van de Schabeek is voldoende hoog ondanks dat deze ook door
een nabijgelegen kwelgebied wordt gevoed. Blijkbaar is de aanvoerweg lang genoeg voor het water om
voldoende zuurstof op te nemen. Alhoewel aan de norm van DIP-KRW voor ortho-fosfaat wordt voldaan bestaan
er toch grote knelpunten voor nutriënten bezien vanuit de eisen van habitats 3110 en 3130. Deze habitats stellen
zeer hoge eisen stellen aan de oppervlaktewaterkwaliteit. Het oppervlaktewater moet namelijk zeer arm aan
nutriënten zijn. Het instromende water uit de beken en kwelgebieden heeft een te hoog gehalte aan N-mineraal
(voornamelijk NO3), P-totaal en in mindere mate NH4 en aan PO4-ortho (Figuur 95). Dat betekent dat het
systeem zowel een hoge stikstof-belasting als P-belasting heeft. Beide habitattypen zijn ook nog zeer gevoelig
voor de ratio van NO3/NH4. Een voldoende hoge ratio treedt alleen op in het bovenstroomse deel van de
vijverketens. Dit is een gevolg van de instroom van nitraatrijk beek- en kwelwater. Stroomafwaarts verdwijnt het
nitraat door denitrificatie en neemt dus de ratio NO3/NH4 af. Habitat 3150 voldoet voor de PO4-ortho- en P-totaal
concentratie van het beekwater ook niet aan de vereiste concentratie. Het verschil tussen de grenswaarde en de
gemeten waarden is echter minder groot dan bij de habitats 3110 en 3130 (Figuur 28). Voor aanvoer van
nutriënten vormt de Heiweyerbeek een groter knelpunt dan de Stiemer, vanwege een veel te hoog nitraatgehalte.
Wat betreft zuurgraad en alkaliniteit van het beek- en vijverwater zijn er geen knelpunten voor de habitats 3110
en 3130 omdat het Kempens Plateau de beken met relatief basenarm grondwater voedt. Dit was wel een
knelpunt in de jaren '70 en daarvoor als gevolg van lozingen van sterker gebufferd water. Voor habitattype 3150
is de alkaliniteit van het beekwater te laag aangezien veel waterplanten van dit habitattype koolstof in de vorm
van HCO3 opnemen uit de waterlaag. In een deel van de vijvers is de alkaliniteit wel voldoende hoog (Figuur 96)
als gevolg van interne alkalinisatie. Bij een eventuele vermindering van instroom van beekwater kan het lastig
worden om een voldoende hoge alkaliniteit te handhaven.
De waterkwaliteit in de vijvers wordt niet alleen beïnvloed door het instromend beekwater en bijmenging met
grond- en regenwater. De nutriëntenrijke slibbodems zijn ook bepalend voor de nutriëntenrijkdom van het
oppervlaktewater. Door een lage ratio van P/Fe in het slib en ook de minerale toplaag kunnen de vijverbodems
potentieel fosfaat af geven aan de waterlaag. Het nutriëntenrijke slib beperkt ook de mogelijkheden voor
ontwikkeling van het habitattype in tijdelijk doorgevallen vijvers. Alleen de meer eutrafente soorten als Gesteeld
glaskroos en Naaldwaterbies doen het nu nog goed bij droogval. Andere soorten van de Oeverkruid-klasse
komen niet of nauwelijks meer voor. Tevens kan afbraak in de organische sliblaag voor te hoge CO2-gehalten in
de waterlaag zorgen voor isoëtide plantensoorten van habitattype 3110 als Oeverkruid, Waterlobelia en
biesvarens. Deze soorten zijn gebonden zijn aan koolstofgelimiteerde milieus waarin andere ondergedoken
waterplanten niet kunnen groeien. Verder leidt de hoge nutriëntenrijkdom in de sliblaag tot een snelle successie
naar moerasvegetatie met grote helofyten. Uit de analyse van historische informatie over het vijverbeheer blijkt
dat overigens al vanaf begin 20e eeuw op te treden en werd moerasvorming in de vijvers daarvoor onderdrukt
door beweiding met koeien. De vijvers hebben dus reeds lang te maken met een voedselrijke slibbodem en een
tendens tot ontwikkeling naar eutrafent moeras. Voor herstel van de habitats 3110 en 3130 is dan niet alleen
verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit nodig maar juist ook het creëeren van voedselarme zandbodems
met weinig organische stof. Alleen verbeteren van de kwaliteit het instromende oppervlaktewater zal niet leiden
tot toename en verbetering van deze habitats, omdat ook bij zeer schoon beekwater het slib veel nutriënten en
CO2 blijft naleveren.
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Figuur 95: Boxplots voor N-mineraal (=TIN=NO3+NO2+NH4), orthofosfaat, de ratio NO3/NH4, zuurstof en Ptotaal in het oppervlaktewater van de aanvoerbeken, brongebieden en de vijvers. De box geeft het 25%- en 75%percentiel aan, de horizontale streep de mediaan en de wiskers het 5%- en 95%-percentiel. Voor de beken en
kwelgebieden zijn de stalen van de hele meetperiode gebruikt. Voor de vijvers is onderscheid gemaakt in twee
meetperioden. De rode lijnen geven grenswaarden aan voor habitats, de blauwe lijn die van het Integraal
Waterbeleid.
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Figuur 96: Boxplot voor alkaliniteit voor de aanvoerbeken, brongebieden en het oppervlaktewater in de vijvers.
De box geeft het 25%- en 75%-percentiel aan, de horizontale streep de mediaan en de whiskers het 5%- en
95%-percentiel. Voor de beken en kwelgebieden zijn de stalen van de hele meetperiode gebruikt. Voor de vijvers
is onderscheid gemaakt in twee meetperioden. De rode balken geven het bereik van de habitats aan. Voor
habitat 3130 is het hele bereik (3130) en het optimale bereik (3130opt) weergegeven.

24.3 Knelpunten waterregime vijvers
Knelpunten voor het waterstandsregime in de vijvers zijn vooral van invloed op de instandhoudingsdoelen voor
de habitats 3110 en 3130. Wanneer er van wordt uitgegaan dat deze vegetaties vooral voorkomen in situaties
met ondiep water en bij regelmatige droogval in de zomer dan is de huidige situatie met hoge, doorgaans
stabiele vijverpeilen zeer ongunstig. Dit knelpunt kan worden opgelost door in de vijvers een regulier
droogvalregime in te stellen met droogval in de zomer. Plantensoorten van genoemde habitats kunnen ook
voorkomen in permanent en meters diep water, mits de chemische condities van het oppervlaktewater en de
bodem geschikt zijn. In dat geval zouden hoge stabiele vijverpeilen voor deze habitats een minder groot knelpunt
zijn. Gezien de hoge actuele nutriëntenbelasting, de fosfaataccumulatie door een hoge belasting in verleden en
door de kans op actuele mobilisatie van fosfaat uit de vijverbodems is de vraag of deze habitats in de nabije
toekomst in permanent, dieper water kunnen voorkomen in de vijvers.

24.4 Knelpunten grondwaterafhankelijke terrestrische habitats
De habitats 4010, vochtige vormen van 6230, 7140, 7150 en 91E0 zijn afhankelijk van hoge grondwaterstanden.
Deze habitats hebben een doel voor uitbreiding van oppervlakte en/of ook verbetering van de kwaliteit. Het
areaal en oppervlakte van deze habitats wordt nu beperkt door de aanwezigheid van vijvers. Deze zijn immers
aangelegd op locaties waar voorheen veenmoeras en natte heide voorkwamen. Potentieel oppervlak voor deze
habitats zou daarom deels kunnen worden gezocht ter plekke van de huidige vijvers. Anderzijds zorgen de hoge
vijverpeilen voor de aanwezigheid van grondwaterafhankelijke habitats in de relatief hoog gelegen terreindelen.
Daarnaast vormt ontwatering door waterlopen een knelpunt. Dit betreft zowel diepe drainage door de grote
waterlopen ( Heiweyerbeek, Miezerikbeek en Stiemer ). Ook zorgen kleine waterlopen binnen De Maten lokaal
voor ontwatering. Dit betreft trajecten van de Achterbeek waarvan de bedding diep onder maaiveld kan liggen.
Ook zijn er trajecten van verbindingswaterlopen voor de aan- en afvoer van water naar de vijvers, die plaatselijk
enkele decimeters onder maaiveld liggen. Dit laatste zorgt o.a voor lokale verdroging van elzenbroekbossen.
Deze lokale verdroging kon met het hydrologisch model niet gekwantificeerd worden. Daarbij speelt ook dat de
effecten van genoemde oorzaken elkaar ruimtelijk sterk overlappen. Ook is een belangrijk gegeven dat
verandering van de vijverpeilen twee tegengestelde effecten heeft op het waterstandsregime van potentiële en
actuele locaties van grondwaterafhankelijke habitats. Meer droogval of helemaal geen opgestuwde vijverpeilen
leidt tot winst aan terrestrische habitats ter plekke van de huidige vijvers en tegelijk tot verdroging van bestaande
terrestrische habitats. Dit knelpunt speelt ook wanneer t.b.v. herstel van amfibische vegetatie van de habitats
3110 en 3130 gewerkt gaat worden met regelmatige droogval van de vijvers of met een alleen door grondwater
gestuurd peil van de vijvers (geen aanvoer van beekwater). Het kwantificeren van de effecten knelpunten in de
waterhuishouding zou om al deze redenen vele scenario-analyses met een grondwatermodel vergen. Het is
daarom zaak om in de scenario-analyse, die maar met een beperkt aantal scenario’s kan worden uitgevoerd,
voor het evalueren van maatregelen in de waterhuishouding op een slimme manier te zoeken naar een optimaal
inrichtingsscenario.
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24.5 Knelpunten habitattype landduinen en droog heischraal grasland
In de huidige delen met heidelandschap in De Maten is verbossing een knelpunt. Dit geldt vooral voor de habitats
droge heide op landduinen (2310) en heischraal graslanden (6230). Al hoewel Natuurpunt veel inspanning levert
voor het terugdringen en voorkomen van verbossing (kappen, beweiding), zijn er nog een aantal terreindelen
waar verbossing optreedt. Zo verbost in het zuidelijk deel van de Maten de heide. De afwezigheid van beweiding
in dit gedeelte kan een rol spelen. De actuele verbossing houdt verband met de beheercapaciteit die de
beheerder momenteel kan leveren. Voor de bestaande habitats 2310 en 2330 is tevens een knelpunt dat de
bodem verouderd is en een sterke opbouw heeft gehad van strooisel. Ook de vegetatie van droge heides krijgt
door veroudering van de vegetatie een dichte structuur hetgeen ongunstig is voor lichtbehoevende, lage
plantensoorten en diverse fauna. Voor het habitat van 2330 speelt ook dat organische-stofarme bodems slechts
zeer lokaal voorkomen. De actuele voorkomens houden verband met vroegere verstoring van de bodem
(afgraven van zand, opbrengen van zand). Verstuiving treedt sinds lange tijd niet meer op in De Maten en kan
ook dus ook niet zorgen voor het ontstaan van humusarme zandbodems en pioniersituaties. De huidige
landschapssetting (sterk begroeid, klein gebied) laat nauwelijks herstel toe van het verstuivingsproces voor het
ontstaan van nieuwe humusarme zandbodems waarop de successie kan starten . Een beperkt deel van de droge
heide is vergrast. Een te hoge stikstofdepositie heeft hier aan bijgedragen. In vergraste heide is de zuurgraad en
basenrijkdom in de minerale toplaag voor heischraal graslanden te laag. Voor droge heiden op landduinen is een
te lage pH en basenrijkdom ook een knelpunt voor een goede kwaliteit van de habitat. De zeer lage pH beperkt
sterk het voorkomen van diverse plantensoorten die gebonden zijn aan zwak gebufferde omstandigheden.
Tevens zorgt de lage pH in combinatie met atmosferische depositie van NHx voor een hoge ratio van NH4/NO3
in de bodem. Ook dit is nadelig voor de kwaliteit van de habitats 2310 en 6230.
Een deel van de landduinen is in het verleden bebost. Daarbij is vooral Corsicaanse den aangeplant, wat heeft
geleid tot een afname van de drie habitats De bosaanplanten hebben afgelopen decennia gezorgd voor de
vorming van een dik en extreem zuur strooiselpakket. Ook de onderliggende minerale toplaag is extreem zuur en
zeer sterk uitgeloogd. Deze zeer zure omstandigheden limiteren het herstel van heischraal graslanden (habitat
6230) en droge heide op zandduinen (2310).
Een aantal percelen op landduinen zijn in het verleden bemest en hebben daardoor een te hoge
nutriëntenbeschikbaarheid voor heiden en heischraal graslanden.
Alle drie habitats ontvangen momenteel een hoeveelheid atmoferische N-depositie ( ca. 15 kg/ha*j; paragraaf
18.1.1), die ligt boven de kritische depositiewaarden van habitat 2330 (KDW = 10 kg N/ha*j) en droge heischraal
graslanden (KDW = 12 kg N/ha*j). In de jaren ‘80 en ’90 was deze overschrijding groter omdat toen de Ndepositie hoger was. De actuele N-depositie ligt voor habitat 2310 op het niveau van de kritische
depositiewaarde (KDW = 15 kg N/ha*j). KDW’s habitats zijn volgens http://www.natuurenbos.be/
~/media/Files/Themas/Natuur/Natura%202000/Code%20habitattype.pdf. In het verleden werd deze
overschreden. In het recente verleden heeft een verzurende atmosiferische depositie van NOx, NHx en SOx ook
geleid tot een sterke uitloging van basische kationen uit de bodem. De heidebodems hebben daardoor
momenteel een zeer lage basenverzading en bijgevolg een zeer lage zuurgraad.

24.6 Knelpunten moerasvogels
Voor de visetende moerasvogels als Roerdomp, Woudaap en Grote zilverreiger is moeras en watergebied nodig
van voedende omvang. Dit is in de Maten aanwezig. Een belangrijke bedreiging voor moerasvogels is het
dichtgroeien van het open landschap met bos en struweel.

24.7 Knelpunten amfibieën
Belangrijke knelpunten voor de amfibieënsoorten Rugstreeppad, Boomkikker, Knoflookpad, Poelkikker en
Heikikker zijn het voorkomen van veel vis in vrijwel alle vijvers en de afwezigheid van ondergedoken en drijvende
waterplanten. De Boomkikker is verdwenen uit het gebied en kan vanwege grote dispersiebelemmeringen tussen
De Maten en naburige populaties niet of nauwelijks uit zich zelf terugkeren.
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25

Aanpak

25.1 Inleiding
De scenario-analyse heeft als doel om de effecten van uiteenlopende maatregelen op aquatische, amfibische en
grondwaterafhankelijke terrestrische vegetatie te evalueren. Door de sterke en complexe interactie van het
oppervlaktewater- en grondwatersysteem in De Maten is het zinvol de effecten van maatregelen in de
waterhuishouding met een grondwater- en oppervlaktewatermodel te kwantificeren en met vegetatiemodellering
de veranderingen in de waterhuishouding te vertalen naar potentiële vegetatiepatronen. De mogelijke
maatregelen zijn geselecteerd op basis van de inzichten uit de hydro-ecologische gebiedsanalyse (hoofdstuk 19
t/m 22) en de geconstateerde knelpunten voor habitats en belangrijke soorten (hoofdstuk 24). Vijf scenario’s
kunnen in kader van deze studie worden geanalyseerd. Daarom kunnen slechts een beperkt aantal combinaties
van maatregelen worden doorgerekend. De scenario’s zijn dusdanig opgesteld dat de belangrijke keuzes voor
maatregelen tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Deels zijn daarbij de extreme mogelijkheden van het
beekdalsysteem verkend en deels is op basis van de hydro-ecologische gebiedsanalyse en hersteldoelen een
gebiedsvisie uitgewerkt met een voor de hand liggende ruimtelijke verdeling van maatregelen. Gezien de
combinatie van instandhoudingsdoelen kan in het gebied een ruimtelijke differentiatie nodig zijn voor enerzijds
behoud/ herstel van open water en moeras en anderzijds herstel van amfibische en grondwaterafhankelijke
terrestrische vegetatie. Het aantal zinvolle scenario’s wordt hierdoor al sterk beperkt. Eerst worden drie
scenario’s geanalyseerd en de resultaten daarvan worden gebruikt voor het opstellen van een vierde en vijfde
scenario dat het voorkeurscenario dicht benadert. De effecten in de scenario’s worden zowel onderling als met
het nulscenario vergeleken. De scenario’s worden ook beoordeeld aan de hand van een afwegingskader voor
instandhoudingsdoelen en gescreend op mogelijke bijkomende effecten. Deze werkwijze leidt dan uiteindelijk tot
een voorstel voor het voorkeurscenario voor inrichting van het gebied.
Van belang is om te beseffen dat in de resultaten van de toegepaste modellen onzekerheden zitten. De
modelresultaten moeten daarom vooral gebruikt worden om de belangrijke (relatieve) effecten van ingrepen te
bepalen. De modelresultaten zijn niet bruikbaar om op kleine ruimtelijke schaal (bv. binnen een perceel)
verschillen te traceren of om een grondwaterstandsregime in een nieuwe situatie precies te bepalen. Verder
moet vooral waarde worden gehecht aan belangrijke verschillen tussen de scenario’s en met het nulscenario. De
scenario’s zijn immers bedoeld om verschillende opties voor maatregelen tegen elkaar af te wegen.
De effecten op de chemische kwaliteit in de vijvers worden niet met modellen kwantitatief in beeld gebracht. De
reden hiervoor is dat de nutriënten- en zuur/basenregulatie te complex is voor een modellering op gebiedsschaal.
Effecten worden wel op basis van inzichten uit de hydro-ecologische gebiedsanalyse kwalitatief beoordeeld. De
effecten op amfibie- en moerasvogelsoorten worden op basis van hydrologische modellering ook kwalitatief
beoordeeld.

25.2 Visie op natuurherstel in De Maten
Voor het opstellen van de scenario’s is uitgegaan van een gebiedsvisie op basis van de inzichten uit de ecohydrologische systeemanalyse en de hersteldoelen die voor het gebied gelden. Deze visie geeft weer op welke
wijze hersteldoelen kunnen worden gerealiseerd. Eerst worden mogelijkheden beschreven om herstel te
verwezenlijken, vervolgens wordt in gegaan op de ruimtelijke uitwerking daarvan.

25.2.1 Hersteldoelen
Herstel van amfibische habitats 3110 en 3130
Een voedselrijke vorm van habitat 3130 (vegetaties van Naaldwaterbies en Gesteeld glaskroos) komt momenteel
tijdelijk voor in vijvers die periodiek (af en toe, niet jaarlijks) worden afgelaten gedurende de zomer. Deze
vegetaties komen daarbij voor op een slibbodem. De periodieke aanwezigheid van deze voedselrijke vorm kan
goed in stand worden gehouden door de praktijk van periodieke droogval voort te zetten. Slibverwijdering is
hiervoor niet nodig.
Voedselarme amfibische vegetatie van de habitats 3110 en 3130 wordt momenteel zeer sterk beperkt door een
hoog en vrij stabiel waterpeil in de vijvers en te voedselrijke omstandigheden door een hoge nutriëntenbelasting
als gevolg van een hoge aanvoer van beekwater en de aanwezigheid van een dikke, nutriëntenrijke sliblaag in de
vijvers. Voorts zijn veel plantensoorten van deze habitats afhankelijk van zandbodems met weinig organische
stof; deze bodems komen momenteel nauwelijks voor. Tegelijk geldt voor deze habitattypen een fors hersteldoel
in De Maten (zie Tabel 1). Voor herstel is bevorderlijk dat 1) een regelmatig droogvalregime optreedt (jaarlijkse
inundatie en droogval) , 2) de nutriëntenbelasting door aanvoer van beekwater stopt, 3) een voedselarme
zandbodem door slibverwijdering wordt gecreëerd. Consequentie hiervan is dat ter plekke van vijvers een
amfibisch milieu moet worden ingesteld, geen beekwateraanvoer plaats vindt of nutriëntenarm beekwater wordt
aangevoerd en de waterstandsfluctuatie door grondwater en het neerslagoverschot wordt gereguleerd. Het
creëren van voedselarme zandbodems kan bemoeilijkt worden door een sterke fosfaatoplading van de minerale
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laag onder de sliblaag door aanvoer van nutriëntenrijk beekwater. Dit risico is het grootst in de zuidelijke
vijverketen. Omdat dit risico voor de bovenstroomse vijvers van de noordelijke keten geringer is, liggen de beste
potenties voor herstel in deze vijvers. Tevens stammen de laatste historische meldingen voor kenmerkende
soorten van habitat 3110 uit deze vijvers. De combinatie van een regelmatig droogvalregime en slibverwijdering
kan leiden tot op opslag van houtige soorten (wilgen, els). Daarom zal na uitvoering van de herstelmaatregelen
een regelmatig vegetatiebeheer nodig zijn. Opslag kan ook worden verminderd door bomen en struweel op de
huidige vijverranden, die fungeren als zaadbron, te verwijderen. Vanwege het risico op een te voedselrijke
zandbodem kunnen de herstelmaatregelen het beste eerst worden uitgeprobeerd ter plekke van vijvers in de
noordelijke keten en bij positief resultaat vervolgens in de vijvers van de zuidelijke keten worden toegepast.
Op de overgangen naar terrestrische delen ontstaan tevens mogelijkheden voor kleine zeggenvegetatie (habitat
7140) en vochtige heide (habitat 4010). De regelmatige droogval is tevens gunstig voor het creëren van visarme
voortplantingsbiotopen voor amfibieën.

Aquatisch vegetatie in vijvers
De huidige watervegetatie in de vijvers wordt beperkt door zowel een nutriëntenbelasting als gevolg van aanvoer
van beekwater als door fosfaatafgifte uit de slibbodem. Vooral in de zuidelijke keten is de nutriëntenbelasting
hoog vanwege aanvoer van veel water uit de Stiemer. De nutriëntenbelasting kan worden verminderd door
middel van selectieve aanvoer van beekwater: wel water aanvoeren in periode met een relatief lage beekafvoer
als het slibgehalte in het beekwater gering is en geen beekwater aanvoeren gedurende piekafvoeren als het
beekwater veel slib bevat door opwerveling van slib in de beekbedding en lozingen van riooloverstorten. Verder
kan de nutriëntenbelasting worden verminderd door gedurende periodes met een lage beekafvoer minder
beekwater aan te voeren dan nu gebruikelijk is. Momenteel wordt namelijk veel meer beekwater aangevoerd dan
nodig is voor het handhaven van hoge vijverpeilen. De afgifte van fosfaat uit de slibbodems in de vijvers kan
mogelijk worden verminderd door het verwijderen van de sliblaag. Het is echter onzeker of dit leidt tot het
stoppen van P-mobilisatie, omdat de minerale laag onder het slib ook fosfaat kan afgeven. Dit risico bestaat
vooral in de vijvers van de zuidelijke keten.

Open water, voedselrijke moerassen en moerasvogels
De moerasvogelsoorten (Woudaap, Roerdomp, Bruine kiekendief, Porseleinhoen, Grote zilverreiger, Kwak)
hebben een grote oppervlakte moeraslandschap nodig. Dit moeraslandschap dient te bestaan uit open water met
een vrij stabiel waterpeil en moerasvegetatie van grote helofyten. Een deel van betreffende soorten vereist een
oppervlakte van minstens 100 ha. Dit betekent dat in een aanzienlijk deel van de vijvers een vrij stabiel waterpeil
en bijbehorende helofytenmoerassen moeten worden gehandhaafd. Omdat in veel oostelijke gelegen vijvers van
De Maten al veel moeras voorkomt ligt het voor de hand hier deze situatie in stand te houden en waar nodig te
versterken. Van belang voor genoemde soorten is bos- en struweelvorming te beperken omdat de
moerasvogelsoorten een open moeraslandschap nodig hebben.

Natte terrestrische vegetatie met kwel
Herstel van grondwatergevoede terrestrische habitats vergt een gedifferentieerde aanpak.
Elzenbroeken (habitat 91E0) kan worden nagestreefd in zeer natte lage delen met veen. Een hoge
voedselrijkdom is niet beperkend voor het voorkomen maar wel voor het type broekbos. Deels is de habitat op
zulke locaties momenteel verdroogd als gevolg van ontwatering. Op zulke locaties kan met verhoging van de
grondwaterstand en herstel van kwel de kwaliteit van de habitat verbeterd worden.
Herstel van kleine zeggenvegetatie (habitat 7140) is mogelijk in delen met dun veen of dunne organischestofrijke toplaag. Een hoge voedselrijkdom is hier een beperkende factor. Door verwijdering van de voedselrijke
toplaag kunnen gunstige omstandigheden ontstaan. Verder is het mogelijk om aan herstel van kleine
zeggenvegetatie (habitat 7140) en veenmosrijke vegetatie (habitat 7140 en 7110) te werken op locaties met
toestroming van basenarm grondwater. Deze locaties zijn te creëren door enkele vijvers om te zetten in
terrestrische en amfibische milieus zonder aanvoer van beekwater. Het grondwatersysteem en het
neerslagoverschot gaan dan het waterstandsregime bepalen. Kwel- en regenwater stromen over maaiveld af.
Teneinde voedselarme omstandigheden te creëren is het nodig de sliblaag te verwijderen. Op plekken waar na
zulke herinrichting langdurige inundatie optreedt, kunnen ook gunstige omstandigheden voor habitat 3130
ontstaan. In samenhang met het reliëf kunnen gradiënten van de drie genoemde habitats ontstaan. Richting de
beekdalflanken zijn ook gradiënten met vochtige heide mogelijk (habitat 4010). Al deze habitats vergen
vegetatiebeheer dat opslag van struiken en bomen tegengaat.

Vochtige heiden
Zoals boven is aangegeven kan herstel van vochtige heide (habitat 4010) gerealiseerd worden in samenhang
met herstelmaatregelen voor voedselarme amfibische vegetatie en grondwatergevoede terrestrische vegetatie
ter plekke van huidige vijvers. Daarnaast is herstel van vochtige heide mogelijk met kleinschalig plaggen of diep
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maaien met verwijdering van de strooisellaag. Ook is herstel mogelijk op locaties met bosaanplant of verbossing
door het verwijderen van de houtopstand in combinatie met plaggen of verwijderen van de strooisellaag . Zulke
maatregelen kunnen ook goed worden uitgevoerd in gradiënten van droog naar nat. Modellering van
maatregelscenario’s kan helpen bij het vinden van geschikte locaties. Verder vergt dit kleinschalig uitzoekwerk
waarbij in het veld wordt gekeken naar de toestand van de vegetatie en het humusprofiel.
Landduinen en heischraalgrasland
Uitbreiding van landduinen (habitats 2310 en 2330) en droge vormen van heischraal grasland (habitat 6230) is
mogelijk met het omzetten bos naar korte vegetatie door het kappen van bos en verwijderen van de
strooisellaag. Voor herstel van heischraal grasland speelt daarbij een onzekerheid over basenverzadiging en het
ammoniumgehalte van de bodem. De basenverzadiging dient namelijk voldoende hoog te zijn en het
ammoniumgehalte dient juist laag te zijn. Verder vergt de uitwerking van maatregelen in de bodem kleinschalig
uitzoekwerk waarbij in het veld wordt gekeken naar de toestand van de vegetatie en het humusprofiel. Na de
omvorming wordt verbossing tegengaan met vegetatiebeheer.

25.2.2 Ruimtelijke uitwerking
Gezien de ruimtelijke opbouw van het gebied en ruimtelijke differentiaties in potenties zijn de hersteldoelen
ruimtelijk gedifferentieerd voor De Maten. Deze differentiatie is ook nodig om dat een aantal hersteldoelen niet op
dezelfde locatie mogelijk is door verschillende eisen ten aanzien van waterregime en nutriëntenrijkdom. Open
water met moerassen ten behoeve van broedende moerasvogels vereist een stabiel en hoog vijverpeil dat alleen
mogelijk is met aanvoer van nutriëntenrijk beekwater. Een hoge nutriëntenrijkdom is voor moerasvogels niet
bezwaarlijk. De ontwikkeling van amfibische en grondwatergevoede terrestrische, voedselarme habitats heeft
juist een regelmatig droogvalregime nodig met bij voorkeur ondiepe inundatie. Tevens is dat niet te combineren
met een hoge nutriëntenbelasting die optreedt bij aanvoer van beekwater met de huidige chemische
samenstelling. Voortplantingswateren voor amfibieën die arm zijn aan bentivore vis, zijn lastig te realiseren in
vijvers met een stabiel peil, maar zijn juist wel beter realiseerbaar in delen met langdurige inundatie en
regelmatige droogval. Ontwikkeling van landduinhabitats en droge heischrale graslanden is mogelijk in enkele
hogere, droge delen waar momenteel veel naaldbosaanplant aanwezig is.
Figuur 97 geeft op hoofdlijnen de ruimtelijke differentiatie van hersteldoelen weer. Kleine ruimtelijke details zijn in
deze figuur niet weergegeven. De oppervlakte voor open water & moeraslandschap bedraagt in deze ruimtelijke
uitwerking ca. 90 ha.
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Figuur 97: Schematische weergave van de ruimtelijke differentiatie voor belangrijke hersteldoelen in De Maten.
Legenda:
Blauw = open water & moeraslandschap
Rood = herstel watervegetatie, draagt ook bij aan open water & moeraslandschap
Paars = herstel waterregime en voedselarme condities voor amfibische en grondwaterafhankelijke, terrestrische
habitats, visarm voorplantingshabitat voor amfibieën
Oranje = herstel voedselarme condities grondwaterafhankelijke, terrestrische habitats
Zwart = herstel broekbos door vernatting
Groen = omvorming naaldbos naar landduinhabitats en heischraal graslanden
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Maatregelscenario's

26.1 Keuze scenario's
In deze studie worden vijf scenario’s met combinaties van maatregelen geanalyseerd. Figuur 98 bevat een
stroomschema van de scenario-analyse. Tabel 43 geeft aan welke maatregelen in de scenario’s zijn opgenomen.
In Figuur 97: Schematische weergave van de ruimtelijke differentiatie voor belangrijke hersteldoelen in De Maten.
worden maatregelen met een ruimtelijk gedifferentieerd patroon weergegeven.
Naast de visie op natuurherstel wordt in de scenario-analyse ook van de volgende zaken uitgegaan:

Het doel van de scenario-analyse is de hydrologische effecten te evalueren van de belangrijke, mogelijke
ingrepen. Dit zijn ingrepen waarvan verwacht wordt dat ze op gebiedsschaal een permanente invloed
hebben. Er worden geen scenario’s opgesteld om de effecten van kleine ingrepen met slechts een gering
lokaal effect te evalueren. De scenario’s geven daarmee inzicht in of diverse ingrepen substantieel kunnen
bijdragen aan het vergroten van potenties van instandhoudingsdoelen/ natuurdoelen.

Inrichtings- en beheervraagstukken die op lokale schaal spelen. worden niet in de scenario-analyse
geëvalueerd. Relevante zaken die op kleinere schaal spelen kunnen wel tot op zekere hoogte in het
inrichtingsplan worden opgenomen. Daarnaast kan veel verfijning op kleine schaal ook worden ingebracht
via planning van het operationele beheer dat goed kan inspelen op de actuele situatie en toekomstige
ontwikkeling.

De effecten van belangrijke ingrepen zijn vooraf lastig kwantitatief in te schatten. De resultaten van
scenario’s 1, 2 en 3 zullen daarom sterk bepalend zijn voor de invulling van de scenario 4 en 5.
Hieronder worden de maatregelen toegelicht en vervolgens de samenstelling van de scenario’s.

Scenario 1:
alle vijvers grondwater
gestuurd zonder aanvoer
beekwater en verhoging
drainageniveau grote
waterlopen

Scenario 2:
alle vijvers hoogpeil in de
winter en droogval in de
zomer

Scenario 3:
maatregelen in zuidelijke
+ noordelijke keten
Nulscenario

Vergelijken nul-scenario en scenario's 1, 2 en 3

Scenario 4+5: verfijnd scenario's

Evalueren scenario 4 en 5

uitwerken voorstel inrichtingsplan

Figuur 98: Stroomschema van de scenario-analyse.

26.1.1 Samenstelling van de scenario’s
Nulscenario
Het nulscenario betreft een modellering van de situatie die overeenkomt met de actuele waterhuishouding in de
periode waarin de hydrologische modellen zijn gekalibreerd. Wat betreft de hydrologische modellering is het
nulscenario gelijk aan het actuele scenario. Voor de modellering van de vegetatie worden de resultaten van het
nulscenario gebruikt. De resultaten van het nulscenario zijn te raadplegen in paragraaf 18.3 voor de terrestrische
vegetatie en in paragraaf 18.4 voor de aquatische vegetatie.
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Scenario 1: alle vijvers grondwater gestuurd zonder aanvoer beekwater en verhoging drainageniveau
grote waterlopen
In dit scenario wordt een extreme situatie nagebootst waarbij de waterhuishouding van De Maten door de
grondwater en neerslag wordt bepaald. Dit scenario komt daarbij het dichtst in de buurt van de oorspronkelijke
situatie zonder kunstmatige drainage en zonder vijvers. Afwijkend van de situatie voor de Middeleeuwen is dat in
dit scenario met maaiveldhoogtes wordt gewerkt die zijn verlaagd door vervening en veraarding+inklinking van
resterend veen. Tevens zijn gegraven waterlopen en het Albertkanaal van invloed . Er wordt geen beekwater
aangevoerd vanuit bovenstrooms gebied naar de vijvers en er bestaan geen kunstmatige vijvers (maatregel 16).
De waterstandsdynamiek wordt bepaald door de seizoensdynamiek van neerslag en verdamping en ruimtelijke
verschillen in wegzijging en kwel. In de Maten wordt het overtollige water over maaiveld afgevoerd. De
drainerende werking door de gegraven waterlopen Heiweyerbeek en Stiemer is veel geringer dan in de huidige
situatie en drainerende werking door de Achterbeek en Miezerikbeek is uitgeschakeld (maatregel 8 t/m 11). In
het scenario wordt uitgegaan van slibverwijdering in alle vijvers.
Scenario 2: alle vijvers hoog peil in de winter en droogval in de zomer
In dit scenario worden de effecten van een kunstmatig droogvalregime in de vijvers onderzocht om te zien wat
een gereguleerde droogval oplevert (maatregel 17). Gedurende oktober tot en met april hebben de vijvers een
hoog opgestuwd niveau dat in stand wordt gehouden door aanvoer van beekwater. Gedurende mei tot en met
september hebben de vijvers geen aanvoer van beekwater en worden ze afgelaten. Het waterpeil wordt dan
gestuurd door het neerslagoverschot en het kwel/infiltratiepatroon. In de zomerperiode zullen daardoor grote
delen van de vijvers droog vallen en drainerend zijn. In het scenario wordt uitgegaan van slibverwijdering in alle
vijvers.

210

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

Scenario 3: vergaande lokale maatregelen in zuidelijke en noordelijke keten (Figuur 99)
In dit scenario worden in zowel de zuidelijke keten als de noordelijke vijverketen op specifieke locaties
maatregelen uitgevoerd met het oogmerk om de omstandigheden voor de uiteenlopende natuurdoelen voor De
Maten te verbeteren. Daarbij wordt getracht een gunstige ruimtelijke differentiatie aan te brengen die aansluit op
de ruimtelijke verschillen in de hydro-ecologische potenties. De maatregelen in de noordelijke keten beogen
herstel van amfibische habitats (3110 en 3130 in een viertal bovenstroomse vijvers van de noordelijke keten door
middel van het instellen van een regelmatig droogvalregime, geen beekwateraanvoer en verwijdering van
slibbodems (maatregel 3). Tevens wordt in een laagte (De Heiweyer) de bovengrond afgegraven (maatregel 4)
ten behoeve van herstel van grondwaterafhankelijk terrestrische habitats (4010, 7110, 7140). Deze maatregelen
leiden tot meer drainage en verminderde grondwateraanvulling met vijverwater en hebben daardoor impact op de
waterhuishouding in en rond het bovenstroomse deel van de noordelijke vijverketen.
In en rond de zuidelijke vijverketen worden de volgende maatregelen nagestreefd. Herstel van amfibische (3130)
en terrestrische, grondwaterafhankelijke habitats (4010, 7110, 7140) wordt beoogd in een afzonderlijke
vijverketen in het zuidelijke deel (vijvers 17, 15, 13, 12, 11, 10, 8) door middel van een regelmatig
droogvalregime, het stoppen van aanvoer met beekwater en slibverwijdering (maatregel 5). Herstel van
watervegetatie (habitat 3150) vindt plaats in een andere vijvercascade in het noordelijke deel (vijvers 34, 29, 27,
24 ) door de slibbodem te verwijderen (maatregel 6). De overige vijvers hebben een hoog, vrij stabiel peil door
aanvoer van beekwater ten behoeve van moeras en broed- en foerageerbiotoop voor moerasvogels (maatregel
15). Een deel van deze vijvers heeft op dit moment al vergaande moerasvorming en is belangrijk als broedgebied
voor visetende moerasvogels. Om die reden zijn de maatregelen van scenario 3 in specifieke cascades
gelokaliseerd. Verder worden een tweetal laagten (laagte Hemmekesweyer en laagte Platte Pier) ondiep
afgegraven (maatregel 4) ten behoeve van herstel van grondwaterafhankelijke terrestrische habitats (4010, 7110,
7140).
Het regelmatige droogvalregime in vijvercascade 17, 15, 13, 12, 11, 10, 8 heeft door toename van de drainage
impact op de omgeving van deze vijvercascade.

Figuur 99: Locaties van de maatregelen in scenario 3. De locatie van maatregel 1 is globaal aangegeven. Enkele
nummers betreft de code van de maatregel. Vijvers met maatregelen hebben twee nummers (x/y: het eerste
nummer betreft het vijvernummer en het tweede de code van de maatregel.

Scenario 4: verondiepen grote waterlopen en lokale maatregelen (Figuur 100)
De drainerende werking door de gegraven waterlopen Heiweyerbeek, Achterbeek, Miezerikbeek en Stiemer is
geringer dan in de huidige situatie. Dit zorgt voor hogere grondwaterstanden in terrestrische delen ten behoeve
van grondwaterafhankelijke habitats (maatregel 8 t/m 11). In een aantal vijvers (8, 18, 29, 30, 31) wordt het
vijverpeil verhoogd (maatregel 20_S4). Deze maatregel is gericht op het vernatten van de staarten van
betreffende vijvers en de omgeving met waardevolle, grondwaterafhankelijke, terrestrische habitat. Een beperkt
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aantal vijvers krijgt een gereguleerd droogvalregime in de zomer. Tevens wordt de sliblaag verwijderd (maatregel
18_S4 en 19_S4). Maatregel 18_S4 wordt uitgevoerd in de vijvers 14, 19, 36, en de Kuil. De uitzakking van het
waterpeil treedt hier geleidelijk op gedurende eind mei tot en met september. Maatregel 19_S4 wordt uitgevoerd
in de vijvers 8, 13, 18, 20, 21. De uitzakking van het waterpeil treedt hier zeer kortstondig (twee weken) op
gedurende de tweede helft van augustus. Deze maatregelen bevorderen voedselarme amfibische vegetatie
(habitat 3110 en 3130) en het leefgebied van fauna (moerasvogels en amfibieën). De volgende uitgangspunten
zijn daarbij gehanteerd:
1. De vijvers hebben een geringe hoogteverschil in de top van de minerale bodem, zodat bij geringe
peilfluctuaties een aanzienlijk deel van de vijverbodem kan droogvallen. Daarbij richt het droogvalregime
zich op droogval van de hogere zone.
2. Vijvers met een uitzakkend peil gedurende de zomer (regime 1) liggen verder verwijderd van kwetsbare
grondwaterafhankelijke habitats, zodat deze geen nadeel ondervinden van uitzakkende
zomergrondwaterstanden.
3. Vijvers die wat betreft morfologie gunstig zijn voor droogval en in de nabijheid van kwetsbare
grondwaterafhankelijke habitats liggen, hebben alleen gedurende de tweede helft van augustus een
droogval(regime 2).
4. Waar mogelijk wordt een beperkte droogval gecombineerd met een gunstige uitwerking op faunistische
waarden.
5. Het vijverpeil wordt gereguleerd met een variabele instelling van de uitstroomhoogte en aanvoer van
beekwater. Aanvoer van beekwater voorkomt diepe uitzakking als gevolg van sterke infiltratie.
Herstel van watervegetatie (habitat 3150) vindt plaats in een andere vijvercascade in het noordelijke deel (vijvers
34, 29, 27, 24 ) door de slibbodem te verwijderen (maatregel 6). In de bovenstroomse vijvers van de zuidelijke
keten en De Streep (20, 30, 31, 32) wordt het slib ook verwijderd (maatregel 21). Deze maatregel beoogt minder
afgifte van fosfaat uit de bodem aan het instromende beekwater. De overige vijvers hebben een hoog, vrij stabiel
peil door aanvoer van beekwater ten behoeve van moeras en broed- en foerageerbiotoop voor moerasvogels.
Een deel van deze vijvers heeft op dit moment al vergaande moerasvorming en is belangrijk broedgebied voor
visetende moerasvogels. Verder worden een drietal laagten ondiep afgegraven ten behoeve van herstel van
grondwaterafhankelijke terrestrische habitats (4010, 7110, 7140). In het scenario hebben deze laagten een
peilregime dat door het grondwatersysteem wordt gereguleerd (dus zonder aanvoer van beekwater, maatregel
4).

Figuur 100: Locaties van de maatregelen in scenario 4. De locatie van maatregel 1 is globaal aangegeven.
Enkele nummers betreft de code van de maatregel. Vijvers met maatregelen hebben twee nummers (x/y: het
eerste nummer betreft het vijvernummer en het tweede de code van 1 of 2 maatregelen.
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Scenario 5: verondiepen grote waterlopen en lokale maatregelen (Figuur 101)
Dit scenario vertoont veel overeenkomst met scenario 4. Het scenario wijkt af door een geringer aantal vijvers
met een droogvalregime (maatregel 18 en 19) en een extra vijver met verhoging van het hoge peil (maatregel
20). Daarnaast zal in scenario 5 in de drie laagten maatregel 7 in plaats van 4 worden uitgevoerd. Bij maatregel 7
hebben deze laagten een hogere waterstand door aanvoer van beekwater. Scenario 5 zal daarom in de
terrestrische habitat voor hogere grondwaterstanden gedurende de zomer kunnen zorgen. Ook kan dat zorgen
voor een geringer negatief neveneffect van droogvallende vijvers op de zomergrondwaterstanden in waardevolle
terrestrische habitats.
Scenario 5 ziet er als volgt in detail uit:
De drainerende werking door de gegraven waterlopen Heiweyerbeek, Achterbeek, Miezerikbeek en Stiemer is
geringer dan in de huidige situatie. Dit zorgt voor hogere grondwaterstanden in terrestrische delen ten behoeve
van grondwaterafhankelijke habitats (maatregel 8 t/m 11). In een aantal vijvers (8, 18, 29, 30, 31, 35, 36) wordt
het vijverpeil verhoogd (maatregel 20_S5). Deze maatregel is gericht op het vernatten van de staarten van de
vijvers en de omgeving met waardevolle, grondwaterafhankelijke, terrestrische habitat. Een beperkt aantal vijvers
krijgt een gereguleerd droogvalregime in de zomer. Tevens wordt daar de sliblaag verwijderd (maatregel 18_S5
en 19_S5). Maatregel 18_S5 wordt uitgevoerd in de vijvers 14, 19 en de Kuil. De uitzakking van het waterpeil
treedt hier geleidelijk op gedurende eind mei tot en met september. Maatregel 19_S5 wordt uitgevoerd in de
vijvers 8, 13 en 21. De uitzakking van het waterpeil treedt hier zeer kortstondig (twee weken) op gedurende de
tweede helft van augustus. Deze maatregelen bevorderen voedselarme amfibische vegetaties (habitat 3110 en
3130) en het leefgebied van fauna (moerasvogels en amfibieën). Voor beide maatregelen worden dezelfde
uitgangspunten toegepast als genoemd bij scenario 4 . Deze uitgangspunten worden dan wel zodanig toegepast
dat in scenario 5 meer nadruk wordt gelegd op het ‘nat’ houden van het gebied.
Herstel van watervegetatie (habitat 3150) vindt plaats in een vijvercascade door in het noordelijke deel (vijvers
34, 29, 27, 24) de slibbodem te verwijderen (maatregel 6). In de bovenstroomse vijvers van de zuidelijke keten
en De Streep (20, 30, 31, 32) wordt ook het slib verwijderd (maatregel 21). Deze maatregel beoogt minder afgifte
van fosfaat uit de bodem aan het instromende beekwater. De overige vijvers hebben een hoog, vrij stabiel peil
door aanvoer van beekwater ten behoeve van moeras en broed- en foerageerbiotoop voor moerasvogels. Een
deel van deze vijvers heeft op dit moment al vergaande moerasvorming en is belangrijk broedgebied voor
visetende moerasvogels. Verder worden een drietal laagten ondiep afgegraven ten behoeve van herstel van
grondwaterafhankelijke terrestrische habitats (4010, 7110, 7140). In het scenario hebben deze laagten
peilregime dat door aanvoer van beekwater wordt gereguleerd (dus geen aanvoer van beekwater, maatregel 7).
Deze delen zullen daardoor natter blijven dan in scenario 4.

Figuur 101: Locaties van de maatregelen in scenario 5. De locatie van maatregel 1 is globaal aangegeven.
Enkele nummers betreft de code van de maatregel. Vijvers met maatregelen hebben twee nummers (x/y: het
eerste nummer betreft het vijvernummer en het tweede de code van 1 of 2 maatregelen.
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26.1.2 Toelichting op maatregelen
Maatregelen die verschillen voor de inrichtingsscenario’s
maatregel 3: bovenstroomse vijvers noordelijke keten (18, 19, 21, 37): geen aanvoer beekwater,
waterstandsregime gereguleerd door grondwater en neerslag, slibverwijdering
Deze maatregel beoogt het herstel van venhabitats 3110 en 3130. Deze habitats komen optimaal voor bij de
combinatie van inundatie en regelmatige droogval en onder nutriëntenarme omstandigheden. Een beter
waterregime wordt gecreëerd door een aantal vijvers jaarlijks droog te laten vallen. In de noordelijke keten is dit
mogelijk door te stopen met de aanvoer van oppervlaktewater uit de Heiweyerbeek en De Streep (20) en de
afstroming van oppervlaktewater te laten bepalen door de oorspronkelijke topografie (afwezigheid van dammen,
geen waterloopjes) of door een kunstmatig overloopniveau (aanwezigheid vijverdam met een overloop op lager
niveau). Verlaging van de nutriëntenrijkdom wordt gerealiseerd door aanvoer van het beekwater te stoppen
(verlaagt sterk de nutriëntenbelasting) en de nutriëntenrijke sliblaag uit de vijvers te verwijderen. De chemie van
de vijverbodems in de noordelijke keten is relatief gunstig voor het creëren van voedselarmere omstandigheden
na slibverwijdering. De noordelijke keten is in het verleden namelijk minder belast met sulfaatrijk Stiemerwater.
De kans op mobilisatie van fosfaat uit de zandbodem na slibverwijdering is daardoor geringer dan in de vijvers
van de zuidelijke keten.
De maatregelen betekenen dat het waterstandsregime door het grondwatersysteem en het neerslagverdampingspatroon bepaald gaat worden. Omdat in de vijvers het peil sterk verlaagd wordt en er ook geen
beekwater meer kan infiltreren, kan deze maatregel leiden tot een verlaging van de grondwaterstand in de
omgeving en daarmee een risico vormen voor verdroging van actuele grondwaterafhankelijke habitat. Ook kan
door deze maatregelen minder grondwater toestromen in kwelzones van de zuidelijke keten. Tegelijk kan de
maatregel in de randzones van de huidige vijvers ook zorgen voor het ontstaan van nieuwe locaties met een
geschikt grondwaterregime voor vochtige en natte habitats.

maatregel 4: 30 cm van toplaag (50, 51, 52) afgraven in drie laagten en waterstandsregime gereguleerd
door grondwater en neerslag
Deze maatregel wordt uitgevoerd in drie laagten van het beekdal die momenteel geen vijver zijn. Het betreffen
laagte Hemmekesweyer (51), laagte Platte Pier (50) en laagte De Heiweyer (52). De meeste
bodemprofielbeschrijvingen (data ABN december 2013) in deze laagten geven aan dat de organisch stofrijke
toplaag dun is (20-30 cm). Verwijdering van 30 cm van de toplaag is daarom voldoende op een groot deel van de
nutriëntenvoorraad te verwijderen. In de laagte Platte Pier (50) is in een drietal boringen tot 50 cm diepte
materiaal aangetroffen met een hoog organische-stofgehalte (data ABN december 2013). Deze maatregel kan in
delen van de laagtes (waar de organische laag geheel wordt verwijderd) leiden tot verlaging van de
voedselrijkdom en daarmee zorgen voor herstel van diverse grondwaterafhankelijke habitats. Deze maatregel
houdt echter nog geen rekening met de fosfaatrijkdom van de onderliggende zandlaag. In het verleden kan
namelijk inspoeling van fosfaat naar de onderliggende horizont hebben plaatsgevonden als gevolg van
bemesting. Het waterpeil in de laagten wordt bepaald door het grondwatersysteem. De maaiveldverlaging heeft
uiteraard ter plekke van de laagten ook een vernattend effect op het waterstandsregime voor de vegetatie. Bij
deze maatregel wordt niet voorgesteld om nog dieper af te graven omdat dan de uitgegraven laagte de omgeving
meer kan gaan draineren en daardoor verdroging optreedt.

maatregel 5: cascade vijvers in zuidelijke keten (17, 15, 13, 12, 11, 10, 8): geen aanvoer beekwater,
waterstandsregime gereguleerd door grondwater en neerslag, slibverwijdering
Deze maatregel beoogt betere condities voor amfibische venvegetatie (3110) en grondwaterafhankelijke habitats
door in een vijvercascade in het zuidelijk deel van de zuidelijke keten de aanvoer van oppervlaktewater te
beëindigen en het waterpeil te verlagen. De afstroming van oppervlaktewater wordt bepaald door de
oorspronkelijke topografie (afwezigheid van dammen, geen waterloopjes) of door een kunstmatig overloopniveau
(aanwezigheid vijverdam met een overloop op lager niveau). De nutriëntenrijkdom wordt verlaagd door
verwijdering van vijverslib en het stoppen van aanvoer van oppervlaktewater uit bovengelegen vijvercascaden. In
hoeverre de nutriëntenbeschikbaarheid wordt verlaagd, hangt af van of na slibverwijdering mobilisatie van fosfaat
uit de onderliggende zandlaag gaat plaatsvinden. Door een sterke sulfaatbelasting van de zuidelijke keten in het
verleden door aanvoer van Stiemerwater kan dit proces optreden.
De maatregelen betekenen dat het waterstandsregime door het grondwatersysteem en het neerslagverdampingspatroon bepaald gaat worden. Dit kan leiden tot een peilverlaging ter plekke van de vijvers en
daarmee ook tot een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving (zie maatregel 3). De wateraanvoer van
benedenstroomse vijvers kan met aanpassingen van waterlopen en overlopen in stand worden gehouden.

maatregel 6: slib verwijderen uit een cascade in de zuidelijke keten (34, 29, 27, 24) en handhaven hoge
vijverpeilen
Deze maatregel beoogt het herstel van watervegetatie met fonteinkruiden (habitat 3150). Door verwijdering van
de sliblaag wordt de nutriëntenrijkdom verlaagd en kan ook het gehalte in toxische sulfiden in het porievocht van
de vijverbodem lager worden. De maatregelen vinden in een specifieke cascade plaats waarvan de
wateraanvoer onafhankelijk van de benedenstroomse cascaden kan worden gereguleerd. De beheerder kan
daardoor na de slibverwijding met de wateraanvoer van de cascade inspelen op nutriëntenhuishouding van deze
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vijvers (doorspoelen bij afgifte van nutriënten uit de onderliggende zandlaag en minder wateraanvoer wanneer
nutriëntenmobilisatie uit de onderwaterbodem gering is).

maatregel 7: 30 cm van toplaag afgraven in drie laagten (50, 51, 52) en waterstandsregime gereguleerd
door aanvoer van beekwater
Deze maatregel wordt uitgevoerd in drie laagten van het beekdal die momenteel geen vijver zijn. Het betreffen
laagte Hemmekesweyer (51), laagte Platte Pier (50) en laagte De Heiweyer (52). De meeste
bodemprofielbeschrijvingen (data ABN december 2013) in deze laagte geven aan dat de organische-stofrijke
toplaag dun is (20-30 cm). Verwijdering van 30 cm van de toplaag is daarom voldoende op een groot deel van de
nutriëntenvoorraad te verwijderen. In de laagte Platte Pier (50) is in een drietal boringen tot 50 cm diepte
materiaal aangetroffen met een hoog organische-stofgehalte (data ABN december 2013). Deze maatregel kan in
delen van de laagtes (waar de organische laag geheel wordt verwijderd) leiden tot verlaging van de
voedselrijkdom en daarmee zorgen voor herstel van diverse grondwaterafhankelijke habitats. Deze maatregel
houdt echter nog geen rekening met de fosfaatrijkdom van de onderliggende zandlaag. In het verleden kan
namelijk inspoeling van fosfaat naar de onderliggende horizont hebben plaatsgevonden als gevolg van
bemesting. Het waterpeil in de laagten wordt gereguleerd door aanvoer van beekwater. Het waterregime zal door
deze regulatie natter zijn dan in geval van maatregel 4. De maaiveldverlaging heeft uiteraard ter plekke van de
laagten ook een vernattend effect op het waterstandsregime voor de vegetatie. Bij deze maatregel wordt niet
voorgesteld om nog dieper af te graven omdat dan de uitgegraven laagte de omgeving meer kan gaan draineren
en daardoor verdroging optreedt.

maatregel 8: sterk verminderen van de drainage door het bovenstrooms deel Miezerikbeek tot aan
Langwaters
Dit traject van de Miezerikbeek heeft een verdrogend effect op het elzenbroek (habitat 91E0) aan de noordzijde
van deze waterloop. Vernatting door deze maatregel verbetert de kwaliteit van de habitat. Tevens kan deze
maatregel een grondwaterstandsverlaging tegengaan als gevolg van maatregel 3. In het grondwatermodel wordt
vermindering van de drainage gemodelleerd door het waterpeil van de waterloop hoger in te stellen.

maatregel 9: sterk verminderen van de drainage door het traject van de Heiweyerbeek ter hoogte van
vijver 18
Deze maatregel beoogt het verdrogend effect van maatregel 3 te mitigeren. In het grondwatermodel wordt
vermindering van de drainage gemodelleerd door het waterpeil van de waterloop hoger in te stellen.

maatregel 10: sterk verminderen van de drainage door de Stiemer
De huidige Stiemerloop langs De Maten ligt diep in de zuidoostelijke beekdalflank. De waterloop is hierdoor
drainerend in de beekdalflank. Het verondiepen van de Stiemer kan bijdragen aan vernatting en daarmee herstel
van grondwaterafhankelijke habitats aan de oostzijde van de zuidelijke vijverketen. Mogelijk kan deze maatregel
ook grondwaterstandsverlaging als gevolg van maatregel 5 verminderen. In het grondwatermodel wordt
vermindering van de drainage gemodelleerd door het waterpeil van de waterloop hoger in te stellen.

maatregel 11: sterk verminderen van de drainage door de Achterbeek
De Achterbeek ligt voor een deel vrij diep onder maaiveld en heeft daardoor een drainerend effect. Het opheffen
van de drainage kan bijdragen aan herstel van grondwaterafhankelijke habitats. Mogelijk kan deze maatregel ook
grondwaterstandsverlaging als gevolg van maatregel 5 verminderen. In het grondwatermodel wordt vermindering
van de drainage gemodelleerd door het waterpeil van de waterloop hoger in te stellen.

maatregel 14: alle vijvers hoog, stabiel waterpeil en sommige periodiek droogval
Deze ‘maatregel’ is van toepassing in het nulscenario en komt overeen met het vijverpeilregime in de situatie
waarvoor het grondwatermodel is gekalibreerd. Er is voldoende beekwateraanvoer om de vijvers op een hoog
opgestuwd peil te houden op het overloopniveau.

maatregel 15: overige vijvers hoog, stabiel waterpeil (niet wanneer maatregel 3, 5, 18, 19 en 20 van
toepassing zijn)
In de maatregelscenario’s S3, S4 en S5 wordt gewerkt met regelmatige droogval van specifieke vijvers
(maatregel 3, 5, 18, 19 en 20). De vijvers waar deze maatregelen niet van toepassing zijn zullen door voldoende
beekwateraanvoer op een hoog en stabiel peil rond het overloopniveau worden gehouden. Het peilbeheer in
deze vijvers komt dan overeen met die in het nulscenario.

maatregel 16: alle vijvers geen aanvoer beekwater, waterstandsregime gereguleerd door grondwater en
neerslag, slibverwijdering
Alle vijvers in De Maten ontvangen geen beekwater meer en worden niet kunstmatig opgestuwd. Het
waterstandsregime is daardoor volledig gestuurd door het grondwater en neerslagoverschot. Verder is het slib uit
de vijvers verwijderd zodat voedselarme vegetatietypen zouden kunnen voorkomen.
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maatregel 17: alle vijvers hoog peil en beekwateraanvoer in winter en droogval in zomer
Het waterpeil van alle vijvers wordt kunstmatig gereguleerd. In de periode van oktober tot en met april is het
waterpeil hoog opgestuwd en wordt dit hoge peil met aanvoer van beekwater gehandhaafd. Het hoge peil komt
overeen met het huidige maximale peil in vijvers. In de periode van mei tot en met september vindt geen aanvoer
van beekwater plaats en wordt het vijverpeil afgelaten zodat de vijvers gedeeltelijk of geheel droogvallen. Verder
is het slib uit de vijvers verwijderd zodat voedselarme vegetatietypen zouden kunnen voorkomen.

Maatregel 18: in vijvers slibverwijdering en beperkte droogval oevers door uitzakking van waterpeil
gedurende eind mei tot en met september (regime d1)
In een beperkt aantal vijvers wordt het slib verwijderd, in de winter wordt een hoog peil ingesteld met behulp van
aanvoer van beekwater en dit peil zakt gedurende eind mei tot en met de september geleidelijk uit. Deze
uitzakking is dusdanig dat in een groot deel van de oeverzone (hoogte minerale bodem tussen de mediane en
maximale hoogte van de minerale ondergrond) gedurende de zomer grotendeels een waterdiepte optreedt van
maximaal 30 cm en in de tweede helft van augustus de zone twee weken droogvalt. Eind september stijgt het
waterpeil weer naar het hoge niveau door inlaat van beekwater. De maatregel is ten behoeve van herstel van de
amfibische habitats 3110 en 3130. De droogvalperiode in augustus maakt het mogelijk dat kenmerkende soorten
van deze habitats gaan bloeien en zaad zetten. De maatregel is ook bevorderlijk voor fauna (moerasvogels en
amfibieën). De exacte instelling van het vijverpeilverloop door het jaar heen (in m TAW) wordt per vijver in
stappen van twee weken gedefinieerd op basis van de hoogteverdeling van de bovenkant van de minerale
bodem.
De maatregel wordt toegepast in scenario 4 en 5. In scenario 4 betreft het de vijvers 14, 19, 36 en de Kuil
(maatregel 18_S4). In scenario 5 gaat het om de vijvers 14, 19 en de Kuil (maatregel 18_S5).

Maatregel 19: slibverwijdering en zeer beperkte droogval oevers door uitzakking van waterpeil gedurende
tweede helft van augustus (regime d2)
In een beperkt aantal vijvers wordt het slib verwijderd en gedurende een groot deel van het jaar het waterpeil
hoog gehouden. In de tweede helft van augustus treedt een kortstondige uitzakking op waardoor de oeverzone
kortdurend doorgvalt. Deze uitzakking is dusdanig dat een groot deel van de oeverzone (hoogte minerale bodem
tussen de mediane en maximale hoogte van de minerale ondergrond) in de tweede helft van augustus twee
weken droogvalt. De droogvalperiode in augustus maakt het mogelijk dat kenmerkende soorten van deze
habitats gaan bloeien en zaad zetten. De maatregel is ook bevorderlijk voor fauna (moerasvogels en amfibieën).
Omdat bij deze maatregel de periode met een uitzakking korter duurt dan in geval van maatregel 18 zal het
verlagend effect op zomergrondwaterstanden in de omgeving van de vijver geringer zijn. De exacte instelling van
het vijverpeilverloop door het jaar heen (in m TAW) wordt per vijver in stappen van twee weken gedefinieerd op
basis van de hoogteverdeling van de bovenkant van de minerale bodem. De maatregel wordt toegepast in
scenario 4 en 5. In scenario 4 betreft het de vijvers 8, 13, 18, 20, 21 (maatregel 19_S4). In scenario 5 gaat het
om de vijvers 8, 13, 21 (maatregel 19_S5).

Maatregel 20: in vijver verhoging van het hoge peil
Deze maatregel bestaat uit het verhogen van het vijverpeil in het seizoen dat het vijverpeil hoog is ingesteld. Dat
kan betekenen dat het vijverpeil gedurende het gehele jaar wordt verhoogd (in geval van vijvers met een stabiel
peil) of dat het vijverpeil buiten het seizoen met beoogde droogval verhoogd wordt (in geval van vijvers met een
opgelegd droogvalregime onder maatregel 18 en 19). De maatregel beoogt vernatting van de vijverstaarten en
de terrestrische omgeving. De maatregel wordt toegepast in scenario 4 en 5. In scenario 4 betreft het de vijvers
8, 18, 29, 30 en 31 (maatregel 20_S4). In scenario 5 gaat het om de vijvers 8, 18, 29, 30, 31, 35 en 36
(maatregel 20_S5).

Maatregel 21: slib verwijderen uit bovenstroomse vijvers in de zuidelijke keten en De Streep (20, 30, 31,
32)
Deze maatregel wordt toegepast in de drie meest bovenstroomse vijvers van de zuidelijke keten (30, 31, 32) en
de vijver waardoor beekwater van de zuidelijke naar de noordelijke keten stroomt (De Streep, 20). De maatregel
is bedoeld om afgifte van fosfaat uit de ondergrond aan het oppervlaktewater te verminderen. Toekomstige
verbetering van de waterkwaliteit van de Stiemer (minder nutriënten) kan daardoor effectiever doorwerken in de
waterkwaliteit van de vijverketens.
Maatregelen die niet verschillen voor de inrichtingsscenario’s
maatregel 1: omvorming bos naar korte vegetatie
Deze maatregel heeft als doel om droge habitats van landduinen (2310, 2330, droge vorm 6230) uit te breiden en
wordt uitgevoerd op drie locaties in het noordoosten van het SBZ, ten noorden van de Grote Augustijnenvijver
(11ha) en ter hoogte van Haagbeemden-Diepenbekerbos/Bijenbergbos (23 ha). Deze maatregel heeft een effect
op de grondwateraanvulling en is in alle maatregelscenario’s opgenomen. De grondwateraanvulling kan lokaal
groter worden om dat korte vegetatie minder water verdampt dan dennenbos. Betreffende maatregel wordt in de
scenario-analyse verder niet afgewogen omdat deze ten behoeve van herstel van heide en heischraalgraslanden
zeker zal worden uitgevoerd.
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Tabel 43: Overzicht van de scenario’s en maatregelen.● = maatregel geldt voor het scenario.

voorkomen lokale verdroging van
grondwaterafhankelijke habitats
verbeteren waterregime en verlagen
nutrientenrijkdom t.b.v. herstel
amfibische habitats (3110 en 3130)

10

kleine waterlopen in De Maten niet
drainerend
bovenstroomse vijvers noordelijke
keten (18, 19, 21, 37): geen aanvoer
beekwater, waterstandsregime
gereguleerd door grondwater en
neerslag, slibverwijdering
30 cm van toplaag afgraven in drie
laagten (50, 51, 52) en
waterstandsregime gereguleerd door
grondwater en neerslag
cascade vijvers in zuidelijke keten (17,
15, 13, 12, 11, 10, 8) en geïsoleerde
vijver (1): geen aanvoer beekwater,
waterstandsregime gereguleerd door
grondwater en neerslag,
slibverwijdering
slibverwijderen uit een cascade
zuidelijke keten (34, 29, 27, 24) en
handhaven hoge vijverpeilen
30 cm van toplaag afgraven in drie
laagten (50, 51, 52) en
waterstandsregime gereguleerd door
aanvoer van beekwater
sterk verondiepen cq geen drainage
door bovenstrooms deel Miezerikbeek
tot aan Langwaters
sterk verondiepen traject
Heiweyerbeek vanaf ter hoogte vijver
18
sterk verondiepen Stiemer

11

geen drainage door Achterbeek

14

meeste vijvers hoog, stabiel waterpeil, open water en moeras, moerasvogels
sommige periodiek droogval

15

overige vijvers hoog, stabiel waterpeil
(niet wanneer maatregel 3, 5, 18, 19 en
20 van toepassing zijn)
alle vijvers: geen aanvoer beekwater,
waterstandsregime gereguleerd door
grondwater en neerslag,
slibverwijdering
alle vijver hoogpeil en
beekwateraanvoer in winter en
droogval in zomer, tevens
slibverwijdering

3

4

5

6

7

8

9

16

17

Scenario 5: verfijnd scenario

2

Scenario 4: verfijnd scenario

vergroten oppervlakte habitats

Scenario 3: maatregelen in
zuidelijke en noordelijke keten

omvorming bos naar korte vegetatie

Scenario 2:
alle vijvers hoogpeil in de winter en
droogval in de zomer

1

Scenario 1: alle vijvers grondwater
gestuurd zonder aanvoer
beekwater en verhoging
drainageniveau grote waterlopen

Doel maatregel

Nul-scenario

Maatregel

●

●

●

●

●

wordt niet geevalueerd in scenario's

●

verbeteren waterregime en verlagen
nutrientenrijkdom t.b.v. herstel
grondwaterafhankelijke,
terrestrische habitats
verbeteren waterregime en verlagen
nutrientenrijkdom t.b.v. herstel
amfibische habitats (3130) en
grondwaterafhankelijke,
terrestrische habitats

●

verlagen nutrientenrijkdom t.b.v.
herstel aquatisch habitat (3150)

●

●
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●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●

●

●
●

open water en moeras, moerasvogels

verbeteren waterregime en verlagen
nutrientenrijkdom t.b.v. herstel
amfibische habitats (3110 en 3130)

●

●

verbeteren waterregime en verlagen
nutrientenrijkdom t.b.v. herstel
grondwaterafhankelijke,
terrestrische habitats
verbeteren waterregime t.b.v.
herstel grondwaterafhankelijke,
terrestrische habitats en mitigeren
verdrogingseffecten door
maatregelen 3 en 5

verbeteren waterregime en verlagen
nutrientenrijkdom t.b.v. herstel
amfibische habitats (3110 en 3130)

●

●
●
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18_S5

voor vijver 14, 19, de Kuil

19

19_S4
19_S5
20

in vijver slibverwijdering en zeer
beperkte droogval oevers door
uitzakking van waterpeil in gedurende
twee weken gedurende tweede helft
van august (regime d2)
voor vijver 8, 13, 18, 20, 21

20_S4

voor vijver 8, 18, 29, 30, 31

20_S5

voor vijver 8, 18, 29, 30, 31, 35, 36

21

●
●
verbeteren waterregime en verlagen
nutrientenrijkdom t.b.v. herstel
amfibische habitats (3110 en 3130),
voorkomen neveneffect verdroging
terrestrische habitats

●
●

voor vijver 8, 13, 21
in vijver verhoging van het hoge peil

slib verwijderen uit bovenstroomse
vijvers in zuidelijke keten en De
Streep (20, 30, 31, 32)

Scenario 5: verfijnd scenario

voor vijver 14, 19, 36, de Kuil

Scenario 4: verfijnd scenario

18_S4

Scenario 3: maatregelen in
zuidelijke en noordelijke keten

verbeteren waterregime en verlagen
nutrientenrijkdom t.b.v. herstel
amfibische habitats (3110 en 3130),
voorkomen neveneffect verdroging
terrestrische habitats

in vijver slibverwijdering en beperkte
droogval oevers door uitzakking van
waterpeil gedurende eind mei tot en
met september (regime d1)

Scenario 2:
alle vijvers hoogpeil in de winter en
droogval in de zomer

18

Scenario 1: alle vijvers grondwater
gestuurd zonder aanvoer
beekwater en verhoging
drainageniveau grote waterlopen

Doel maatregel

Nul-scenario

Maatregel

vernatten staarten en terrestrische
habitats

verlagen nutrientenrijkdom t.b.v.
herstel aquatisch habitat (3150),
verminderen fosfaatafgifte uit
vijverbodem tbv benendestroomse
vijvers

●
●

●
●

maatregel 2: kleine waterlopen in De Maten niet drainerend
In de Maten liggen kleine waterloopjes die water naar en van de vijvers afvoeren. Deze hebben veelal een
drainageniveau van enkele decimeters onder maaiveld en zorgen daarmee lokaal voor verdroging in
grondwaterafhankelijke habitats. Het verondiepen van deze waterloopjes zal op zeer lokale schaal leiden tot
vernatting en daarmee tot verbetering van de kwaliteit van terrestrische habitats (vooral 91E0). Omdat deze
maatregel eenvoudig is uit te voeren, wordt er van uitgegaan dat deze sowieso wordt uitgevoerd en daarom in
alle scenario’s een rol speelt. Vanwege model-technische redenen kan de maatregel helaas niet zinvol in de
scenario’s worden geschematiseerd. In de vijf scenario’s worden de effecten van deze maatregel daarom niet
meegenomen. Omdat de maatregel zal worden voorgesteld voor het inrichtingsplan en slechts een (zeer) lokaal
effect zal hebben, heeft deze omissie in de scenario’s geen consequenties voor de evaluatie van de scenario’s.
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26.2 Parameters voor evaluatie van scenario's
De vijf scenario’s worden op twee manieren geëvalueerd door te kijken naar:
1. diverse kwantitatieve indicatoren voor habitats en leefgebied van soorten.
2. in hoeverre het instandhoudingsdoel voor habitattypen en soorten wordt gehaald.
In Tabel 44 staan kwantitatieve indicatoren voor hersteldoelen en in Tabel 45 kwantitatieve indicatoren en criteria
voor de instandhoudingsdoelen.
De kwantitatieve indicatoren worden afgeleid uit de resultaten van de modellering en geven veelal een relatieve
maat voor de ecologische uitkomst van de scenario’s. Dit heeft als voordeel dat van de ecologische uitkomsten
geen vertaling naar oppervlakte plaatsvindt. Absolute kwantificering van de oppervlakte is lastig door
onzekerheden in de modellering. Tegelijk kunnen de vijf maatregelscenario’s onderling en met het nulscenario
worden vergeleken. Er wordt gekozen om met meerdere indicatoren te werken zodat een goed beeld kan worden
verkregen voor welke van de vijf hersteldoelen van het inrichtingsplan (paragraaf 1.2) de scenario’s goed scoren.
Tevens is een indicator opgesteld voor zeer natte voedselarme, terrestrische vegetatietypen. Dit is gedaan
vanwege de veronderstelde potenties voor deze vegetatietypen.
Daarnaast worden modeluitkomsten getoetst aan specifieke instandhoudingsdoelen (hoofdstuk 2). Daarbij wordt
er voor gewaarschuwd dat het gebruik van oppervlakteberekeningen van potentieel voorkomen van habitats of
specifieke leefgebiedseisen van soorten niet zeer absoluut moeten worden opgevat. Door diverse onzekerheden
in het grondwater-, oppervlaktewater- en vegetatiemodel kunnen zulke oppervlakten niet met grote zekerheid
worden bepaald voor de maatregelscenario’s. Bovendien wordt bij het bepalen van de potentiële oppervlakte van
habitats géén rekening gehouden met de ruimtelijke overlap tussen de habitatpotenties. De
oppervlakteberekeningen worden daarom alleen gebruikt om te toetsen of een scenario ver verwijderd blijft van
gestelde kwantitatieve instandhoudingsdoelen voor habitats en leefgebied van soorten of juist wel deze doelen
lijkt te kunnen bereiken. Deze analyse geeft daarmee inzicht in de haalbaarheid van instandhoudingsdoelen.
Belangrijk bij het gebruik van deze indicatoren (percentages en oppervlaktes van bepaalde vegetatietypes of
leefgebieden) is dat ze een potentieel vertegenwoordigen dat enkel uitgaat van hydrologische karakteristieken en
het bodemtype op elke standplaats. Verschillende andere factoren (zoals de trofiegraad en de algehele
chemische toestand) worden daarbij niet in rekening gebracht aangezien deze voor scenario’s niet vlakdekkend
gekend zijn. Dit betekent bv. voor voedselarme natuur dat deze indicatoren veronderstellen dat er reeds
voldoende nutriëntenlimitatie is.
Van de IHD-indicatoren IHD_3110 en IHD_3130_zand bestaan twee versies. De eerste versie is de
oorspronkelijke en is gebaseerd op de samenstellende vegetatietypes (201, resp. 202+203+205+206). De
overeenkomst tussen vegetatietypen en habitat(sub)typen is echter geen één-op-één-relatie. In een later stadium
van deze studie (i.e. vanaf maatregelscenario 4) zijn daarom, op specifieke vraag van de stuurgroep, twee
artificiële ‘vegetatietypes’ toegevoegd voor toetsing van vegetatiepotenties, die beter de abiotische reikwijdte
omvatten van het habitattype 3110 enerzijds en habitatsubtype 3130_aom anderzijds. Op die manier blijven de
opgelegde milieucondities van ‘zuivere’ plantengemeenschappen gehandhaafd (door deze dus niet te wijzigen bij
de originele vegetatietypes), en is het toch mogelijk om de (ruimere) milieucondities van habitattypische soorten
te omvatten door aparte berekening van deze artificiële types (zie voor verdere bespreking paragraaf 18.2). Met
de twee nieuwe types wordt enkel gedoeld op situaties zonder slib, vermits situaties met slib niet onder een
gunstige staat van instandhouding vallen. Het betreft vegetatietypes 208 resp. 209. Een tweede versie van beide
voormelde indicatoren is opgenomen, te weten IHD_3110_ONAFH en IHD_3130_zand_ONAFH (verwijzend
naar hun onafhankelijkheid t.o.v. de originele indicatoren). IHD_3110_ONAFH wordt gebaseerd op de
voorspelling van vegetatietype 208, en IHD_3130_zand_ONAFH op de voorspelling van types 206 (~ 3130_na) +
209 (3130_aom).
Bijzondere aandacht is vereist voor de volgende aspecten van berekening:

bij de berekening van percentages of oppervlaktes voor meerdere potentiële vegetatietypes samen (bv.
vegetatietypes 201+202+203+205+206 voor PCT_AQ_amf_oli), worden ruimtelijke overlappingen tussen
deze potentiële vegetatietypes niet dubbel geteld;

waar concrete oppervlaktes worden weergegeven, is de oppervlakte van rastercellen in urbaan gebied
(hoofdcode ‘u’ op BWK versie 2.2) en in het Albertkanaal daarvan afgetrokken;

voor IHD_4010 en IHD_DROOG_OLI zijn bijkomend de rastercellen met bos afgehouden. Voor het
nulscenario is daarbij uitgegaan van de ligging van alle bostypes volgens de BWK (versie 2.2) en voor de
scenario’s is in samenspraak met ANB een aanname van ontbossing gemaakt op basis van de uitkomst van
het S-IHD-kalibratiemodel, waar 26 ha bosafname is voorzien.
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Tabel 44: Kwantitatieve indicatoren en criteria voor instandhoudingsdoelen voor habitats en soorten. De tabel
geeft tevens de link met de hersteldoelen van het project (paragraaf 1.2). ● = indicator geldt voor hersteldoel.

direct te berekenen; alleen op basis
van waterregime
direct te berekenen; alleen op basis
van waterregime met filtering op
type bodem
direct te berekenen; alleen op basis
van waterregime met filtering op
type bodem
direct te berekenen; alleen op basis
van waterregime

PCT_AQ_amf_eutr

PCT_AQ_amf_oli

PCT_DROOG_oli

PCT_NAT_oli

PCT_VEEN_oli

PCT_NATorVEEN_eutr

PCT_AMFIBIE

PCT_MOERAS
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relatief aandeel water en
moereaslandschap voor
moerasbroedvogels

●

●

herstel natteheide en oligotrofe,
mineraalarme vijvervegetaties

relatieve aandeel aquatische habitat
(3150)
relatieve aandeel voedelrijke vorm
amfibische habitat op slibbodems
(3130)
relatieve aandeel voedselarme vorm
amfibische habitat op zandbodems
(3110, 3130)
relatieve aandeel droge habitats met
korte vegetatie (2310, 2330, 4030,
6230_hn)
relatieve aandeel voedselarme,
vochtige tot natte
grondwaterafhankelijke heide- en
schraallandhabitats (4010, 6230_hmo,
6410, 7150)
relatieve aandeel voedselarme, zeer
natte veenvormende habitats (7110,
7140, berkenbroek, 91E0_oli)
relatieve aandeel voedselrijke, natte
tot zeer natte grondwaterafhankelijke
habitats (6430, 91E0_meso, 91E0_eutr,
Dotterbloem-verbond, Grote zeggenverbond)
relatief aandeel droogvallende
voortplantingsmilieus voor amfibieën

uitbreidiing landduinen en droog
heischraalgrasland

PCT_AQ_3150

herstel amfibienpopulaties

Operationalisering indicator

herstel moerasvogelpopulaties

Indicator

herstel habitats 3110 en 3130

Afkorting

●
●

●

●
●
●

direct te berekenen; alleen op basis
van waterregime

direct te berekenen; alleen op basis
van waterregime
direct te berekenen; alleen op basis
van waterregime

●

oppervlakteaandeel van locaties van
minstens 0.25 ha met GVG 10-50 cm
boven mv en GLG onder maaiveld (in
vijvers en terrestrische delen)
berekenen aandeel vijvers en
terrestrische delen met GHG boven
maaiveld tot GLG 10 cm onder mv

●
●
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Tabel 45: Indicatoren met criteria voor het evalueren van instandhoudingsdoelen voor habitats en soorten. Voor
de indicatoren 3110 en 3130 bestaan er twee versies, één (origineel) op basis van individuele
plantengemeenschappen die ertoe behoren, en één (variant) meer onafhankelijk daarvan maar beter passend bij
de definitie van het habitattype in goede staat (zie tekst voor meer uitleg).

Afkorting
IHD_DROOG_oli

Habitats, IHD-soorten en
andere soorten
2310, 2330, 4030, 6230_hn

IHD_3110;
3110, 3130
IHD_3110_ONAFH
IHD_3130_zand;
IHD_3130_zand_ONAFH
IHD_4010
4010
IHD_91E0_oli_meso

IHD_VOGELS

Variabele

Criterium

gezamenlijk oppervlakte habitats 2310,
> 139 ha
2330, 4030 en 6230_hn in delen zonder bos
> 86 ha
oppervlakte van habitat 3110 op
> 2 ha
zandbodems
oppervlakte habitat 3130 op zandbodems > 73 ha

oppervlakte habitat 4010 in delen zonder > 34 ha
bos
91E0
oppervlakte-aandeel van potentieel
> 75 %
habitat 91E0_oli en 91E0_meso ten
opzichte van de actueel aanwezige
oppervlakte 91E0 volgens BWK
leefgebied voor Woudaap, oppervlakte vijvers en terrestrische delen > 100 ha
Grote zilverreiger,
met GHG boven mv en GLG hoger dan 10
Roerdomp, Bruine
cm onder mv van meest eisende soort
kiekendief
(Bruine kiekendief)

26.3 Aanpak
26.3.1 Modelschematisatie van de maatregelen
De maatregelen worden in het regionale grondwatermodel, het lokale grondwatermodel en het
oppervlaktewatermodel geschematiseerd. Daarbij is het nodig om de maatregelen te vertalen naar
randvoorwaarden die aan de modellen kunnen worden opgelegd. Hieronder wordt toegelicht op welke wijze de
maatregelen worden vertaald in randvoorwaarden.
maatregel 1: omvorming bos naar korte vegetatie
Deze maatregel geldt voor alle maatregelscenario’s en niet voor het nulscenario. Grondwateraanvulling in het
lokale model wordt berekend op basis van neerslag en evapotranspiratie op basis van landgebruik/vegetatie in
het gebied (berekening nuttige neerslag). Voor het modelgebied wordt de evapotranspiratie bepaald op basis van
de oppervlakteverdeling van landgebruik/vegetatie. De hydrologische invloed van de maatregelen wordt bepaald
aan de hand van de nieuwe oppervlakteverdeling. Daarbij wordt uitgegaan van omvorming van 33 ha naaldbos
naar heide.
maatregel 2: kleine grachten in De Maten niet drainerend
Deze maatregel wordt niet geëvalueerd in de scenario’s omdat ze technisch gezien niet kan worden ingevoerd in
het lokale grondwatermodel. Kleine grachten tussen de vijvers zijn in het lokale grondwatermodel niet expliciet
opgenomen (niet als RIVER-randvoorwaarde), maar de drainerende werking van deze grachten wordt
modelmatig ingevuld door toekenning van een DRAIN-randvoorwaarde. In het nulscenario is de DRAINrandvoorwaarde ingesteld met een drainagebasis van 2 cm onder maaiveld teneinde in het model met afvoer van
water over maaiveld rekening te kunnen houden. Er is dus geen mogelijkheid om voor deze gebieden nog een
noemenswaardige verhoging van de drainagebasis door te voeren.
maatregel 3: bovenstroomse vijvers noordelijke keten (18, 19, 21, 37): geen aanvoer beekwater,
waterstandsregime gereguleerd door grondwater en neerslag, slibverwijdering

De maatregel is van toepassing in scenario 3.

Betreffende vijvers ontvangen geen beekwater meer. Het waterstandsregime wordt bepaald met het lokale
grondwatermodel.

De modelcellen in de vijverzone (oppervlakte die vijver was) worden DRAIN-cellen (drain-randvoorwaarde)
met als drainagebasis het uitstroomniveau van de vijver. In dat geval zullen er in het model geen
waterstanden boven het uitstroomniveau van de vijver berekend worden (tenzij bij heel hoge kweldruk; zie
situatie aan het kanaal; daar dient dan eventueel achteraf voor gecorrigeerd te worden). Er worden wel
waterstanden bekomen onder het niveau van de drainagebasis. Wanneer er uitstroom is (waterstanden
boven uitstroomniveau) resulteert dit voor deze cellen in een kwelflux. De waterstanden per vijver (output

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

221







grondwatermodel) dienen dan nog wel buiten het grondwatermodel verwerkt te worden tot een vijverpeil (1
waterstand per vijver) en verder omgezet tot inundatiekaarten met waterdiepte o.b.v. de vijverbodem
topografie (op dezelfde wijze als de output van de oppervlaktewatermodellering verwerkt is tot
waterdieptekaarten voor de vijvers). Deze aanpak stemt niet geheel overeen met de fysische realiteit.
Wanneer het waterpeil zich boven het maaiveld bevindt en onder het overloopniveau kan het model in
aangrenzende cellen verschillende stijghoogten berekenen. In deze situatie zal in werkelijkheid het waterpeil
echter vlak zijn. Met een nabewerking van de output van het grondwatermodel worden het waterpeil
horizontaal vereffend en worden m.b.v. het vijverbodemprofiel (interpolatie van de slibdikte en
bodemprofielmetingen) de waterdiepte en de inundatieduur berekend.
Het uitstroomniveau wordt bepaald aan de hand van de topografie zonder aanwezigheid van vijverdammen.
Daarbij moet het uitstroomniveau van een bovenstroomse vijver hoger liggen dan dat van een
benedenstroomse vijver. Indien dat niet het geval is krijgen beide vijvers het uitstroomniveau van de
benedenstroomse vijver.
De slibverwijdering resulteert in een verlaging van de maaiveldhoogte. De nieuwe maaiveldhoogte wordt de
bovenkant van de minerale laag. De slibdikte varieert sterk tussen de vijvers en eveneens ruimtelijk binnen
de vijvers. Dit is geïllustreerd in Figuur 102. Afhankelijk van de dikte van het slibpakket op een bepaalde
locatie kan de slibverwijdering aanleiding geven tot een verdieping van >1 meter. Bij eenzelfde waterpeil in
de vijver kan slibverwijdering in sommige vijverzones dus resulteren in een veel hoger waterpeil t.o.v. het
maaiveld (toename van de hoogte van de waterkolom boven maaiveld) van > 1 meter).
De beddingsweerstand van de vijvers waaruit slib verwijderd wordt, wordt verlaagd. De weerstand in de
vijvers is in het model gebaseerd op de dikte van de sliblaag (zie paragraaf 16.5.6). De aanpassing van de
beddingsweerstand gebeurd door de dikte van de sliblaag zeer laag in te stellen. Om numerieke redenen is
een slibdikte van 0 cm niet wenselijk, en daarom wordt in vijvers met slibverwijdering een slibdikte van 1 cm
aangehouden.

Figuur 102: Ruimtelijk patroon van de slibdikte in de vijvers op basis van interpolatie van de slibdiktemetingen
(slibdikte in meter).

maatregel 4: 30 cm van toplaag afgraven in laagte NO van vijver 18

De maatregel is van toepassing in scenario 3 en 4.

In het lokale hydrologisch model wordt de topografische hoogte 30 cm verlaagd t.o.v. die in het nulscenario.
Consequentie daarvan is dat de drainhoogte van betreffende modelcellen ook verlaagd wordt t.o.v. TAW.
Deze is namelijk ingesteld op 2 cm onder maaiveld.

In de modellering wordt niet geëvalueerd of de uitgegraven laagte nog kan afwateren over maaiveld. Dit zal
wel aan de hand van hoogtegegevens worden gecontroleerd wanneer de maatregel wordt overwogen.

maatregel 5: cascade vijvers in zuidelijke keten (17, 15, 13, 12, 11, 10, 8): geen aanvoer beekwater,
waterstandsregime gereguleerd door grondwater en neerslag, slibverwijdering
Idem maatregel 3.
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maatregel 6: slib verwijderen uit een cascade in de zuidelijke keten (34, 29, 27, 24) en handhaven hoge
vijverpeilen
 De beddingsweerstand van de vijvers waaruit slib verwijderd wordt verlaagd. De weerstand in de vijvers is
in het model gebaseerd op de dikte van de sliblaag (zie paragraaf 16.5.6). De aanpassing van de
beddingsweerstand gebeurt door de dikte van de sliblaag zeer laag in te stellen (gelijk als gedaan in het
actuele scenario en het nulscenario). Om numerieke redenen is een slibdikte van 0 cm niet wenselijk, en
daarom wordt in vijvers met slibverwijdering een slibdikte van 1 cm aangehouden.
 De vijvers zijn in het lokaal model ingevoerd als een Fourier-conditie (beekpotentialen, RIVERrandvoorwaarde) met een constant waterpeil overeenkomend met het opgestuwde niveau van de vijver als
opgelegde randvoorwaarde. Het peil wordt daarbij vooraf zo ingesteld dat de waterdiepte in de vijver voor
een groot deel gunstig is voor habitat 3150. Omdat de minerale bodem van de vijver voor het overgrote deel
bij het huidige opgestuwde vijverpeil niet dieper is dan 2.00 m wordt in het model een vast vijverpeil
aangehouden, dat overeenkomt met het 0.95 percentiel van de gemeten standen.

maatregel 7: 30 cm van toplaag afgraven in twee laagten zonder actuele vijver in de zuidelijke keten
Deze maatregel is onderdeel van scenario 5.

In het lokale hydrologisch model wordt de topografische hoogte 30 cm verlaagd t.o.v. die in het nulscenario.

De laagten zijn in het lokaal model ingevoerd als een Fourier-conditie (beekpotentialen, RIVERrandvoorwaarde).Het waterregime bestaat uit een periode van oktober tot en met mei met een hoog peil dat
in stand wordt gehouden door aanvoer van beekwater. Gedurende april tot en met augustus zakt het peil uit
(lineaire daling). Gedurende september stijgt de waterstand weer naar het hoge peil. De peilen zijn dusdanig
ingesteld dat in elke afgegraven laagte ca. de helft van de oppervlakte droog valt. In Bijlage 22 wordt het
peilregime gespecificeerd.

Maatregel 8 t/m 11
De maatregel wordt toegepast in scenario 1, 4 en 5.
In Tabel 46 geven kolom 3 en 4 een overzicht van het bodemniveau (drainageniveau) zoals gehanteerd in het
regionaal model voor de actuele situatie voor waterlooptrajecten waarvoor in genoemde scenario’s met een
e
verhoging van de drainagebasis wordt gewerkt. De 5 kolom geeft de gemiddelde diepte van de waterloopbodem
e
t.o.v. de maaiveldhoogte van de oevers. De 6 kolom geeft de verhoging van de drainagebasis ten opzichte van
de het nulscenario. Bij de verhoging van drainagebasis is deze ingesteld tot het niveau waarbij nog geen
overstroming kan optreden bij basisafvoeren. De beschikbare ruimte voor verhoging van de drainagebasis is
berekend als het verschil tussen het basispeil en de maaiveldhoogte van de oevers, met een reserve van 2 cm
(dit omdat de overige modelcellen een drainagebasis van 2 cm onder mv hebben). In het nulscenario zijn al deze
waterlopen RIVER-cellen. In scenario 1 worden de De Achterbeek en Heiweyerbeek tussen Weyerweg en vijver
18 DRAIN-cellen met een drainageniveau gelijk aan die van de omliggende DRAIN-cellen. De overige
waterlopen blijven RIVER-cellen.

Maatregel 14: meeste vijvers hoog, stabiel waterpeil, sommige vijvers periodiek droogval
Deze maatregel geldt voor het nulscenario.

De vijvers zijn in het lokaal model ingevoerd als een Fourier-conditie (beekpotentialen, RIVERrandvoorwaarde).

De vijvers hebben een tijdafhankelijk peil dat is gebaseerd op het waterpeil dat overeenkomt met het niveau
van de vijver.

Maatregel 15: overige vijvers hoog, stabiel waterpeil (niet wanneer maatregelen 3, 5, 18, 19 en 20 van
toepassing zijn)

Deze maatregel geldt voor de maatregelscenario’s 3, 4 en 5 en dan voor de vijvers die geen regelmatig
droogvalregime krijgen. Het betreft dus de vijvers waarop maatregelen 3, 5 18, 19 en 20 niet van toepassing
zijn. De scenario’s verschillen dus in de vijvers waarvoor maatregel 15 geldt.

De vijvers zijn in het lokale model ingevoerd als een Fourier-conditie (beekpotentialen, RIVERrandvoorwaarde). De vijvers hebben een constant hoog waterpeil als opgelegde randvoorwaarde. Dit peil
komt overeen met het 0.95 percentiel van het gemeten vijverpeil (zie Bijlage 22). Het 0.95 percentiel wordt
genomen om dit een goede maat is voor het vijverpeil bij een hoge opstuwing.
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Tabel 46: Het bodemniveau van de grote waterlopen in en rond De Maten in het nulscenario van het
grondwatermodel en de toegepaste verhoging van de drainagebasis bij maatregel 9 t/ m11. Type modelcel: RIV
= RIVER-randvoorwaarde, DRN = DRAIN-randvoorwaarde.
Maatregel

Waterlooptraject met
verhoging
drainagebasis

maatregel 9

Heiweyerbeek
bovenstrooms vijver 18
(profiel 66-76)

50.77

49.85

Heiweyerbeek tussen
Weyerweg en vijver 18

47.77

48.55

Heiweyerbeek
benedenstrooms vijver 18
(profiel 118-132, 134,
140-141)
Miezerikbeek (profiel 281282)
Achterbeek
bovenstrooms vijver 22
(profiel 21-54)

50.07

47.44

46.13

Achterbeek
benedenstrooms vijver 22
(profiel 197-202, 205216)
Stiemer

maatregel 8
maatregel 11

maatregel 10

Invoer nulscenario
grondwatermodel

Meting Globe Zenith

Verhoging
drainagebasis bij
maatregel x in
bodem/drainagebasis bodem/drainagebasis traject met
(mTAW)
(m onder mv oevers; maatregel
gemiddeld)
van
tot
0.71

Type cel
in
model

verhoging van 0.28
m.

RIV

drainagebasis 0.02
m onder maaiveld

DRN

0.65

verhoging van 0.22
m

RIV

42.36

1.07

RIV

51.89

48.27

1.2

verhoging van 0.63
m.
drainagebasis wordt
0.02 m onder
maaiveld

46.49

43.83

0.87

drainagebasis wordt
0.02 m onder
maaiveld

DRN

53.55

41

1.03 (min.)

Verhoging van 0.86
m

RIV

DRN

Maatregel 16: alle vijvers geen aanvoer beekwater, waterstandsregime gereguleerd door grondwater en
neerslag, slibverwijdering

Deze maatregel geldt voor scenario 1.

De schematisatie in het model vindt op dezelfde wijze plaats als voor maatregel 3.

Maatregel 17: alle vijvers hoog peil en beekwateraanvoer in winter en droogval in zomer

Deze maatregel geldt voor scenario 1.

De vijvers. zijn in het lokaal model ingevoerd als een Fourier-conditie (beekpotentialen, RIVERrandvoorwaarde). Gedurende oktober tot en met april hebben de vijvers een hoog opgestuwd peil
overeenkomend met de hoogste gemeten waterstand. Gedurende mei tot met september hebben de vijvers
geen aanvoer van beekwater zodat het waterstandsregime gereguleerd door grondwater en neerslag. De
uitwerking in het model voor de periode mei t/m september gebeurt op dezelfde wijze als voor maatregel 3.

De beddingsweerstand van de vijvers, wordt verlaagd de verwijdering van het slib. De weerstand in de
vijvers is in het model gebaseerd op de dikte van de sliblaag (zie paragraaf 16.5.6). De aanpassing van de
beddingsweerstand gebeurd door de dikte van de sliblaag zeer laag in te stellen. Om numerieke redenen is
een slibdikte van 0 cm niet wenselijk, en daarom wordt in vijvers met slibverwijdering een slibdikte van 1 cm
aan te houden.

Maatregel 18: in vijver slibverwijdering en beperkt droogval oevers door uitzakking van waterpeil
gedurende eind mei tot en met september

Deze maatregel wordt toegepast in scenario 4 en 5 in specifieke vijvers.

De vijvers zijn in het lokaal model ingevoerd als een Fourier-conditie (beekpotentialen, RIVERrandvoorwaarde). Het waterregime bestaat uit een periode van oktober tot en met mei met een hoog peil dat
in stand wordt gehouden door aanvoer van beekwater. Gedurende april tot en met augustus zakt het peil uit
(lineaire daling). Gedurende september stijgt de waterstand weer naar het hoge peil. De peilen zijn dusdanig
ingesteld dat elke vijver ca. voor de helft van de oppervlakte droogvalt. In Bijlage 22 wordt het peilregime
gespecificeerd.

Voor de schematisatie van de maaiveldhoogte, het uitstroomniveau en de beddingsweerstand wordt
verwezen naar maatregel 3.
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Maatregel 19: in vijver slibverwijdering en zeer beperkte droogval oevers door uitzakking van waterpeil
gedurende tweede helft van augustus

Deze maatregel wordt toegepast in scenario 4 en 5 in specifieke vijvers.

De vijvers zijn in het lokaal model ingevoerd als een Fourier-conditie (beekpotentialen, RIVERrandvoorwaarde). Het waterregime bestaat uit een periode van half september tot en met augustus met een
hoog peil dat in stand wordt gehouden door aanvoer van beekwater. Gedurende de eerste helft van
september zakt het peil uit. De peilen zijn dusdanig ingesteld dat elke vijver ca. voor de helft van de
oppervlakte droogvalt. In Bijlage 22 wordt het peilregime gespecificeerd.

Voor de schematisatie van de maaiveldhoogte, het uitstroomniveau en de beddingsweerstand wordt
verwezen naar maatregel 3.

Maatregel 20: in vijver verhoging van het hoge peil

Deze maatregel wordt toegepast in scenario 4 en 5 in specifieke vijvers.

De vijvers zijn in het lokaal model ingevoerd als een Fourier-conditie (beekpotentialen, RIVERrandvoorwaarde). In de periode dat de vijvers een hoog peil hebben, komt dit peil overeen met een stand die
0.20 m hoger is dan het 0.95 percentiel van het gemeten vijverpeil (zie Bijlage 22). Het 0.95 percentiel wordt
genomen om dit een goede maat is voor het vijverpeil bij een hoge opstuwing.

Maatregel 21: slib verwijderen uit bovenstroomse vijvers in zuidelijke keten en De Streep (20, 30, 31, 32)

Deze maatregel wordt toegepast in scenario 4 en 5 in specifieke vijvers.

Voor de schematisatie van de maaiveldhoogte en de beddingsweerstand wordt verwezen naar maatregel 3.

26.3.2 Bepaling bijkomende effecten
Verhoging van het drainageniveau in de Heiweyerbeek, Miezerikbeek en Stiemer kan leiden tot nadelige effecten
op agrarisch gebruik en bebouwing. Deze effecten kunnen optreden op door verhoging van de grondwaterstand
en door overstroming.
Verhoging van de grondwaterstand wordt als volgt bepaald:

Enkel de maatregelen waarbij drainagebasis/peil van de Heiweyerbeek en/of Stiemer wijzigt (dit zijn
wijziging van de randvoorwaarden ter hoogte van de modelgrenzen), kunnen zorgen voor effect op de
grondwaterstand buiten de grenzen van het lokale model. De overige maatregelen zullen enkel een effect
hebben binnen de perimeter van het lokale model, aangezien de RIVER-randvoorwaarden ter hoogte van de
grenzen van het lokaal model (Heiweyerbeek en Stiemer) behouden blijven.

Er zal specifiek voor deze maatregelen (wijziging van drainagebasis/peil van Heiweyerbeek en/of Stiemer)
met het regionale model gerekend worden om eventuele verandering van de grondwaterstand in de ruimere
omgeving te evalueren. Het regionaal model is echter enkel toepasbaar onder permanent regime, dus er kan
geen GxG berekend worden. In het permanent regime wordt de wintersituatie gesimuleerd
(grondwateraanvulling), dus de resultaten zijn representatief voor de natte periode van het jaar (worst case).

Binnen de grenzen van het lokale grondwatermodel worden vernattingseffecten geëvalueerd met het lokale
grondwatermodel onder transiënt regime op basis van de GHG-waarden.
De effecten van veranderingen in de waterhuishouding worden enkel geëvalueerd voor:

landbouwgebruikspercelen buiten de perimeter van natuurinrichting;

kadasterkavels met bebouwing.
Effecten van verhoging grondwaterstand op percelen met agrarisch gebruik.
Er wordt bepaald in welke mate er door de maatregelscenario’s een relevante stijging van de watertafel optreedt
op landbouwgebruikspercelen (i.e. vanaf 5 cm verhoging van de waterstand t.o.v. het nulscenario). Zo’n stijging
kan leiden tot natschade, maar dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te gebeuren. In delen waar het grondwater diep
onder het maaiveld zit, hoeft een stijging geen effect te hebben.

Effecten van verhoging grondwaterstand op bebouwing
Er wordt bepaald in welke mate er door de maatregelenscenario’s een relevante stijging van de watertafel
optreedt op kadastrale percelen (i.e. vanaf 5 cm verhoging van de waterstand t.o.v. het nulscenario). Zo’n stijging
kan leiden tot natschade maar dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te gebeuren. In delen waar het grondwater diep
onder het maaiveld zit hoeft een stijging geen effect te hebben.
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26.3.3 Modellering van potentiële vegetatietypes
Voor de modellering van vegetatietypen in terrestrische delen worden als input gebruikt voor NICHE de volgende
gegevens gebruikt:

De GLG- en GHG-kaartlagen die het grondwatermodel voor een scenario genereert.

Dezelfde bodemkaartlaag als die voor het nulscenario is gebruikt, waar nodig aangepast volgens
maatregelen in een scenario (bv. afvoeren van een organische toplaag; assumptie van zandbodem in
vijvers waar de sliblaag wordt verwijderd).
Aan beheer en trofie wordt niet getoetst; er gebeurt dan ook geen berekening van de trofie. Zoals in het
nulscenario wordt integraal de zure pH-klasse opgelegd in het gebied, aangezien alle weerhouden types
daaronder worden toegelaten. Er kan dus gesteld worden dat er evenmin aan de pH wordt getoetst. Op deze
manier kunnen de resultaten van de scenario’s worden vergeleken met deze van het nulscenario, waar evenmin
aan beheer, trofie en pH is getoetst.
Voor de modellering van vegetatietypes in vijvers wordt de volgende input gebruikt voor toetsing aan
terrestrische vegetatietypen en een aantal (semi-)aquatische vegetatietypen:

de hoogste waterstand (peil relatief ten opzichte van het bodemniveau in elke rekencel);

de laagste waterstand (peil relatief ten opzichte van het bodemniveau in elke rekencel);

de inundatieduur, d.w.z. het tijdsaandeel van het jaar dat de bodem ter hoogte van de rekencel droogvalt,
uitgedrukt als percentage (enkel getoetst voor (semi-)aquatische vegetatietypes);

de aanwezigheid van een (voedselrijke) sliblaag ter hoogte van elke rekencel.
Voor de vijvers met aanvoer van beekwater worden deze waterstandsregimevariabelen berekend met het
oppervlaktewatermodel. Voor de vijvers met een regelmatig droogvalregime worden de
waterstandsregimevariabelen berekend met het lokale grondwatermodel. De aan- of afwezigheid van slib wordt
opgelegd door de maatregelen in elk scenario. Dit bepaalt ook of een vegetatietype wel of niet kan voorkomen
(zie paragraaf 18.2 en Tabel 36).
Van belang bij het gebruik van de resultaten, is dat de gemodelleerde potenties van voedselarme vegetatietypes
een overschatting kunnen zijn t.o.v. de werkelijkheid omdat geen rekening wordt gehouden met de chemische
vereiste condities. Zo kunnen de chemische condities na slibverwijdering mogelijks nog ongunstig zijn (relatief
nutriëntenrijk) voor het voorkomen van voedselarme vegetatietypes.

26.4 Resultaten scenario's
26.4.1 Analyse scenario 1
Grondwaterregime
Op basis van de berekende grondwaterstanden in mTAW zijn, rekening houdend met de topografie de
gemiddelde hoogste (GHG), laagste (GLG) en voorjaars (GVG) waterstanden bepaald. De berekende GxG
waarden voor scenario 1 zijn weergegeven in Bijlage 23-S1. In dit scenario is de topografie buiten de vijvers
identiek aan het nulscenario. De wijziging van de GxG waarden is hier dus volledig toe te schrijven aan
verandering van de grondwaterstand. De topografie van de vijverbodem is in de meeste vijvers verschillend van
het nulscenario omwille van slibverwijdering. In Tabel 43 is aangegeven voor welke vijvers in het scenario 1 het
slib verwijderd is. In de vijvers met slibverwijdering is de wijziging van de waterstand een gecombineerd effect
van verdieping van de vijvers door slibverwijdering, wijziging van de wateraanvoer en wijziging van de
drainagebasis van een aantal waterlopen (Tabel 46). De vijvers zijn in dit scenario worden uitsluitend gevoed
door grondwater (geen aanvoer van beekwater).
Tabel 47 geeft een samenvatting van de GxG waarden in scenario 1. De gemiddelde GHG buiten de vijvers is
1.6 m onder maaiveld. De gemiddelde GHG in de vijvers is 0.5 m onder maaiveld. De gemiddelde GLG buiten de
vijvers bedraagt 2.3 m onder maaiveld. De gemiddelde GLG in de vijvers is 0.8 m onder maaiveld De GVGwaarden situeren zicht tussen de GHG en GLG. De gemiddelde GVG buiten de vijvers en in de vijvers ligt dichter
bij de gemiddelde GHG-waarde. In dit scenario kennen heel wat vijvers droogval waardoor de gemiddelde GxG
waarden in de vijverzones positief zijn, d.w.z. waterstanden onder maaiveld.
Buiten de vijvers zijn de zones met GHG grondwaterstanden boven maaiveld (zie Bijlage 23-S1)

Langs de Heiweyerbeek ten noorden van de noordelijke vijverketen (ten noorden van De Streep)

Tussen Heiweyerbeek en Miezerikbeek ten noorden van de Lange Waters

Centraal in de zuidelijke vijverketen tussen vijver 9 en vijver 33

Langs de Stiemer, net opwaarts van de aansluiting met de Achterbeek

Ter hoogte van het kanaal in de zuidoostelijke hoek van het gebied
Enkel ter hoogte van het kanaal in de zuidoostelijke hoek van het gebied zijn er ook GLG-waterstanden boven
maaiveld. In alle andere terrestrische zones is er geen water boven maaiveld. Het model berekent hier echter te
hoge waterstanden.
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In de zuidelijke keten zijn verschillende vijvers ondanks het afsluiten van de aanvoer van beekwater nog steeds
volledig of gedeeltelijk geïnundeerd (waterstanden boven maaiveld). In de noordelijke keten vallen de vijvers
nagenoeg volledig droog (waterstanden onder maaiveld). Zie GxG kaarten en inundatiekaart in Bijlage 23-S1.
In scenario 1 bedraagt het gemiddelde inundatiepercentage in de vijvers 22.4%. Dit is aanzienlijk lager dan het
gemiddelde inundatiepercentage in het nulscenario.
In vergelijking met het nulscenario treedt er duidelijk verdroging op in scenario 1. Een samenvatting van de GxGverschillen tussen scenario 1 en het nulscenario is gegeven in Tabel 48. De gemiddelde GxG-waarde van het
gebied buiten de vijvers ligt in scenario 1 ongeveer 0.4 m lager dan in het nulscenario. De grootste daling van de
waterstand (d.w.z. verdroging) treedt op in de GHG-waarden met een daling van 2.7 m t.o.v. het nulscenario. Er
treedt op bepaalde zones echter ook vernatting op. De grootste stijging van de waterstand treedt op in de GLGwaarde met een verschil van 0.5 m t.o.v. het nulscenario. De gemiddelde GxG in de vijvers ligt in scenario 1
ongeveer 0.9 m lager dan in het nulscenario. De grootste daling van de waterstand (d.w.z. verdroging) treedt
voor de vijvers op in de GLG-waarde met een daling van 2.7 m t.o.v. het nulscenario. Er zijn ook vijverzones
waard vernatting optreedt. De grootste stijging van de waterstand in vijvers treedt op in de GLG-waarde met een
verschil van 1.4 m t.o.v. het nulscenario.
In vergelijking met het nulscenario treedt in scenario 1 in bijna alle terrestrische zones langs en tussen de vijvers
verdroging op (behalve ter hoogte van Lange Waters in de zuidwestelijke hoek van het gebied). Zie GxG-verschil
kaarten in Bijlage 23-S1. Ook in de meeste vijvers treedt verdroging op. In een aantal vijvers van de zuidelijke
keten, meer bepaald de vijvers die in scenario 1 nog gedeeltelijk of volledig geïnundeerd blijven, treedt er
vernatting op. De waterpeilen t.o.v. maaiveld zijn er hoger dan in het nulscenario. Dit is in belangrijke mate een
effect van maaiveldverlaging door de slibverwijdering. Aan de hand van Figuur 102 is te zien dat de vijverzones
met vernatting in scenario 1 voornamelijk voorkomen waar er dikke slibpakketten zijn in het nulscenario en die
verwijderd worden in scenario 1.
In paragraaf 26.4.7 worden de GxG-waarden van scenario 1 en de verschillen met het nulscenario vergeleken
met de andere scenario’s. De bijhorende figuren met verschil tussen de GxG-waarden in het nulscenario en in
scenario 1 zijn gegeven in Bijlage 23-S1.

Tabel 47: Statistiek van de GxG-waarden (in cm t.o.v. maaiveld) voor scenario 1. Negatieve waarden zijn
waterstanden boven maaiveld. Positieve waarden zijn waterstanden onder maaiveld.

Tabel 48: Statistiek van de GxG-verschillen (in cm) tussen scenario 1 en het nulscenario. Negatieve waarden
wijzen op een vernatting t.o.v. het nulscenario. Positieve waarden wijzen op een verdroging t.o.v. het
nulscenario.

Kwel/infiltratie
De berekende kwel- en infiltratiefluxen voor scenario 1 zijn weergegeven in Bijlage 23-S1. Buiten de vijvers is het
ruimtelijk patroon van kwel en infiltratie vergelijkbaar met het nulscenario, behalve ter hoogte van de waterlopen
waarvan de drainagebasis gewijzigd is. In de vijvers zijn er wel duidelijke verschillen in het kwel- en
infiltratiepatroon t.o.v. het nulscenario.
Tabel 49 geeft een samenvatting van de fluxen in scenario 1. De grootste kwelflux (kwel heeft negatieve
fluxwaarde, dus d.i. de kleinste fluxwaarde) bedraagt ongeveer 180 mm/d buiten de vijvers en 150 mm/d in de
vijvers. De grootste infiltratieflux (infiltratie heeft een positieve fluxwaarde, dus d.i. de grootste fluxwaarde)
bedraagt ongeveer 120 mm/d buiten de vijvers en 30 mm/d in de vijvers. Er is duidelijk minder infiltratie in de
vijvers dan daarbuiten. Gemiddeld treedt er in de vijvers meer kwel op dan infiltratie waardoor de gemiddelde flux
in de vijvers negatief is (-11 mm/d). Buiten de vijvers treedt er meer infiltratie op dan kwel waardoor de
gemiddelde flux buiten de vijvers positief is (1.5 mm/d).
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Tabel 50 geeft een samenvatting van de fluxverschillen tussen scenario 1 het nulscenario. De gemiddelde
toename van kwel of afname van infiltratie (negatief verschil) bedraagt 160 mm/d buiten de vijvers en 130 mm/d
in de vijvers. De gemiddelde toename van infiltratie of afname van kwel (positief verschil) bedraagt 120 mm/d
buiten de vijvers en 60 mm/d in de vijvers. Gemiddeld is er in de vijvers toename van kwel en afname van
infiltratie waardoor het gemiddelde fluxverschil t.o.v. het nulscenario negatief is (-12 mm/d). Gemiddeld is er
buiten de vijvers afname van kwel en toename van infiltratie waardoor het gemiddelde fluxverschil t.o.v. het
nulscenario positief is (ongeveer 1 mm/d).
De kaart met omslag van de flux tussen het nulscenario en scenario 1 (Bijlage 23-S1) toont dat er omslag van
infiltratie naar kwel optreedt in meerdere vijvers. Omslag van kwel naar infiltratie treedt op centraal tussen de
vijvers van de zuidelijke keten, in enkele vijvers, in en langs het traject van de Stiemer, in en langs een deel van
het traject van de Miezerikbeek, in en langs het traject van de Heiweyerbeek ten westen van de noordelijke
vijverketen.
In paragraaf 26.4.7 worden de kwel- en infiltratiefluxen van scenario 1 vergeleken met het nulscenario en met de
andere scenario’s. De bijhorende figuren met verschil tussen de fluxwaarden in het nulscenario en in scenario 1
zijn gegeven in Bijlage 23- S1.

Tabel 49: Statistiek van de grondwaterflux (in mm/d) in scenario 1. Positieve waarden wijzen op infiltratie van
grondwater (neerwaartse flux); negatieve waarden wijzen op kwel van grondwater (opwaartse flux).

Tabel 50: Statistiek van de grondwaterflux verschillen (in mm/d) tussen scenario 1 en het nulscenario. Negatieve
waarden wijzen op meer kwel c.q. minder infiltratie). Positieve waarden wijzen op minder kwel c.q. meer infiltratie
t.o.v. de referentie.

Vegetatiepotenties
Een meer gedetailleerde bespreking van de patronen, in vergelijking met het nulscenario en andere
maatregelscenario’s, samen met een bespreking van de oorzaken en van de indicatoren, wordt gegeven in
paragraaf 26.4.8.
Het dient benadrukt te worden dat de potenties gebaseerd zijn op de hydrologische condities en de fysische
bodemtoestand, en daarmee gunstige voorwaarden veronderstellen voor andere factoren als chemische kwaliteit
en beheer; dit afzonderlijk voor elk vegetatietype over het hele studiegebied. De opvallendste vaststellingen in dit
scenario t.o.v. het nulscenario zijn:

vooruitgang van de potenties voor de drogere vegetatietypes;

sterke achteruitgang van de potenties voor vochtige tot natte terrestrische vegetatietypes;

sterke vooruitgang van de potenties voor amfibische vegetatietypes die niet voorkomen op voedselrijk slib
(i.h.b. types 201, 202, 203 en 205), vanwege ontslibbing;

de potentie voor Naaldwaterbiesassociatie verdwijnt vanwege de afwezigheid van voedselrijk slib (en tevens
de droogte in de vijvers);

de potentie voor Fonteinkruidverbond, Kikkerbeetverbond en verwanten (type 207) neemt sterk af vanwege
de droogte in de vijvers.

228

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

26.4.2 Analyse scenario 2
Grondwaterregime
Op basis van de berekende grondwaterstanden in mTAW zijn, rekening houdend met de topografie de
gemiddelde hoogste (GHG), laagste (GLG) en voorjaars (GVG) waterstanden bepaald. De berekende GxGwaarden voor scenario 2 zijn weergegeven in Bijlage 23-S2. In dit scenario is de topografie buiten de vijvers
identiek aan het nulscenario. De wijziging van de GxG-waarden is hier dus volledig toe te schrijven aan
verandering van de grondwaterstand. De topografie van de vijverbodem is in de meeste vijvers verschillend van
het nulscenario omwille van slibverwijdering. In Tabel 43 is aangegeven voor welke vijvers in het scenario 2 het
slib verwijderd is. In de vijvers met slibverwijdering is de wijziging van de waterstand een gecombineerd effect
van verdieping van de vijvers door slibverwijdering en wijziging van de wateraanvoer. Tijdens de zomer zijn de
vijvers zijn in dit scenario uitsluitend gevoed door grondwater (geen aanvoer van beekwater). Tijdens de winter
zijn de vijvers gevoed door beekwater en worden hoge waterpeilen in stand gehouden.
Er dient opgemerkt te worden dat in scenario 2 de hydrologische situatie tijdens de zomer (geen beekaanvoer
naar vijvers) sterk verschillend is van de situatie tijdens de winter (alle vijvers hoog waterpeil). De hoogste
waterstanden komen daardoor de facto voor in de winter zodat de GHG-waarden dus de wintersituatie
representeren. De laagste waterstanden komen de facto voor in de zomer zodat de GLG-waarden dus de
zomersituatie representeren.
Tabel 51 geeft een samenvatting van de GxG-waarden in scenario 2. De gemiddelde GHG buiten de vijvers is
1.1 m onder maaiveld. De gemiddelde GHG in de vijvers is 0.7 m boven maaiveld. De gemiddelde GLG buiten de
vijvers bedraagt 2.3 m onder maaiveld. De gemiddelde GLG in de vijvers is 0.8 m onder maaiveld. De GVG
waarden situeren zicht tussen de GHG en GLG. In dit scenario kennen heel wat vijvers droogval tijdens de zomer
waardoor de gemiddelde GLG-waarden in de vijverzones positief zijn, d.w.z. waterstanden onder maaiveld. In de
winter wordt het peil in de vijvers hoog gehouden waardoor de GHG-waarden negatief zijn, d.w.z. waterstanden
boven maaiveld.
Buiten de vijvers zijn de zones met GHG-grondwaterstanden boven maaiveld (zie Bijlage 23-S2)

Langs de Heiweyerbeek ten noorden van de noordelijke vijverketen (ten noorden van De Streep)

Tussen Heiweyerbeek en Miezerikbeek ten noorden van de Lange Waters

Centraal in de zuidelijke vijverketen tussen vijver 9 en vijver 33

Langs de Stiemer, even opwaarts van de aansluiting met de Achterbeek

Ter hoogte van het kanaal in de zuidoostelijke hoek van het gebied
Enkel ter hoogte van het kanaal in de zuidoostelijke hoek van het gebied zijn er ook GLG-waterstanden boven
maaiveld. In alle andere terrestrische zones is er geen water boven maaiveld.
In de winter (GHG-waarden) hebben alle vijvers waterstanden boven maaiveld omdat in scenario 2 de
vijverpeilen tijdens de winter hoog gehouden worden. In de zuidelijke keten zijn in de zomer (GLG-waarden)
verschillende vijvers ondanks het afsluiten van de aanvoer van beekwater nog steeds volledig of gedeeltelijk
geïnundeerd (waterstanden boven maaiveld). In de noordelijke keten vallen de vijvers nagenoeg volledig droog in
de zomer (waterstanden onder maaiveld). Zie GxG-kaarten en inundatiekaart in bijlage Bijlage 23-S2.
In scenario 2 bedraagt het gemiddelde inundatiepercentage in de vijvers 55,5%. Dit is lager dan het gemiddelde
inundatiepercentage in het nulscenario.
Een samenvatting van de GxG-verschillen tussen scenario 2 en het nulscenario is gegeven in Tabel 52. In
vergelijking met het nulscenario treedt er in scenario 2 verdroging op in de zomer (zie GLG-waarden) en
vernatting in de winter (zie GHG-waarden). De verlaging in de zomer is groter dan de stijging in de winter. De
gemiddelde GHG-waarde (wintersituatie) van het gebied buiten de vijvers ligt bijna 0.1 m lager dan in het
nulscenario. In de vijvers ligt de gemiddelde GLG-waarde bijna 0.2 m lager dan in het nulscenario. De
gemiddelde GLG-waarde (zomersituatie) van het gebied buiten de vijvers ligt ongeveer 0.4 m lager dan in het
nulscenario. In de vijvers ligt de gemiddelde GLG-waarde ongeveer 0.9 m lager dan in het nulscenario. De
sterkste daling van de waterstand (d.w.z. verdroging t.o.v. nulscenario) in de zomer (GLG-waarde) bedraagt
ongeveer 2.3 m buiten de vijvers en 2.8 m in de vijvers. Er treedt in bepaalde zones echter ook vernatting op in
de zomer. De grootste stijging van de waterstand in de zomer (verschil .t.o.v nulscenario) bedraagt 0.5 m buiten
de vijvers en 1.4 m in de vijvers. De grootste stijging van de waterstand (d.w.z. vernatting t.o.v. nulscenario) in de
winter (GHG-waarde) bedraagt ongeveer 1.2 m buiten de vijvers en 1.3 m in de vijvers. Er treedt op bepaalde
zones echter ook verdroging op in de winter. De grootste daling van de waterstand in de winter (verschil t.o.v.
nulscenario) bedraagt 1 m buiten de vijvers en 0.6 m in de vijvers.
In vergelijking met het nulscenario treedt in scenario 2 tijdens de zomer (GLG-waarden) in bijna alle terrestrische
zones langs en tussen de vijvers verdroging op (behalve ter hoogte van Lange Waters in de zuidwestelijke hoek
van het gebied). In de winter (GHG-waarden) treedt er in scenario 2 in een groot deel van het gebied vernatting
op in vergelijking met het nulscenario. Enkel in het zuidelijke deel van de zuidelijke vijverketen is er langs en
tussen de vijvers (beperkte) verdroging (zie GxG-verschilkaarten in Bijlage 23-S2). In de winter treedt in bijna alle
vijvers vernatting op omdat in scenario 2 de vijverpeilen tijdens de winter hoog gehouden worden en er uit de
meeste vijvers slib verwijderd is. In de zomer treedt in de meeste vijvers verdroging op. In een aantal vijvers van
de zuidelijke keten, vooral in de vijvers die in de scenario 2 zomersituatie nog gedeeltelijk of volledig geïnundeerd
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blijven, treedt er vernatting op. De waterpeilen t.o.v. maaiveld zijn er hoger dan in het nulscenario. Dit is in
belangrijke mate een effect van de slibverwijdering. Aan de hand van Figuur 102 is te zien dat de vijverzones met
vernatting in scenario 2 voornamelijk voorkomen waar dikke slibpakketten aanwezig zijn in het nulscenario en die
verwijderd worden in scenario 2.
In paragraaf 26.4.7 worden de GxG-waarden van scenario 2 en de verschillen t.o.v. met het nulscenario
vergeleken met de andere scenario’s. De bijhorende figuren met verschil tussen de GxG-waarden in het
nulscenario en in scenario 2 zijn gegeven in bijlage Bijlage 23-S2.

Tabel 51: Statistiek van de GxG-waarden (in cm tov maaiveld) voor scenario 2. Negatieve waarden zijn
waterstanden boven maaiveld. Positieve waarden zijn waterstanden onder maaiveld.

Tabel 52: Statistiek van de GxG-verschillen (in cm) tussen scenario 2 en het nulscenario. Negatieve waarden
wijzen op een vernatting t.o.v. de referentie. Positieve waarden wijzen op een verdroging t.o.v. de referentie.

Kwel/infiltratie
De berekende kwel- en infiltratiefluxen voor scenario 2 zijn weergegeven in bijlage Bijlage 23-S2. Zowel buiten
als in de vijvers is het ruimtelijk patroon van kwel en infiltratie vergelijkbaar met het nulscenario.
Er dient opgemerkt te worden dat in scenario 2 de hydrologische situatie tijdens de zomer (geen beekaanvoer
naar vijvers) sterk verschillend is van de situatie tijdens de winter (alle vijvers hoog waterpeil door
beekwateraanvoer). De berekende flux is een jaargemiddelde waarde. In de winter is er meer kwel en minder
infiltratie in vergelijking met de jaargemiddelde situatie. In de zomer is er minder kwel en meer infiltratie in
vergelijking met de jaargemiddelde waarde.
Tabel 53 geeft een samenvatting van de fluxen in scenario 1. Buiten de vijvers bedraagt de grootste kwelflux
(kwel is negatieve flux, dus d.i. de kleinste fluxwaarde) ongeveer 190 mm/d en deze treedt op in de winter. In de
vijvers treedt de grootste kwelflux op in de zomer en deze bedraagt ongeveer 150 mm/d. De grootste
infiltratieflux (infiltraties is positieve flux, dus d.i. de grootste fluxwaarde) buiten de vijvers bedraagt ongeveer 120
mm/d en treedt op in de zomer. De grootste infiltratieflux in de vijvers treedt op in de winter en bedraagt ongeveer
100 mm/d. Er is duidelijk minder infiltratie in de vijvers dan daarbuiten. Gemiddeld treedt er in de vijvers meer
kwel op dan infiltratie waardoor de jaargemiddelde flux in de vijvers negatief is (-4.8 mm/d). Buiten de vijvers
treedt er meer infiltratie op dan kwel waardoor de jaargemiddelde flux buiten de vijvers positief is (1 mm/d). In de
zomer, wanneer een groot aantal vijvers (gedeeltelijk) droogvallen is er in de vijvers gemiddeld meer kwel en
minder infiltratie. In de winter, wanneer hoge vijverpeilen worden aangehouden, is er in de vijvers gemiddeld
minder kwel en meer infiltratie. De hoge peilen onderdrukken de kwel en geven aanleiding tot infiltratie.
Tabel 54 geeft een samenvatting van de fluxverschillen tussen scenario 2 en het nulscenario. De gemiddelde
toename van kwel of afname van infiltratie (negatief verschil,) bedraagt 110 mm/d buiten de vijvers en 90 mm/d
in de vijvers. De gemiddelde toename van infiltratie of afname van kwel (positief verschil) bedraagt 20 mm/d
buiten de vijvers en 40 mm/d in de vijvers. Gemiddeld is er in de vijvers toename van kwel en afname van
infiltratie waardoor het gemiddelde fluxverschil t.o.v. het nulscenario negatief is (-5.5 mm/d)). In de zomer is er in
de vijvers meer toename van kwel en minder afname van infiltratie dan in de winter. Gemiddeld is er buiten de
vijvers afname van kwel en toename van infiltratie waardoor het gemiddelde fluxverschil t.o.v. het nulscenario
positief is (0.4 mm/d).
De kaart met omslag van de flux tussen het nulscenario en scenario 2 (bijlage Bijlage 23-S2) toont dat er omslag
van infiltratie naar kwel optreedt in meerdere vijvers. Omslag van kwel naar infiltratie treedt op in enkele vijvers,
in en langs het zuidelijke traject van de Achterbeek, langs het traject van de Stiemer, langs een deel van het
traject van de Miezerikbeek, in en langs het traject van de Heiweyerbeek ten westen van de noordelijke
vijverketen.
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In paragraaf 26.4.7 worden de kwel- en infiltratiefluxen van scenario 2 vergeleken met het nulscenario en met de
andere scenario’s. De bijhorende figuren met verschil tussen de fluxwaarden in het nulscenario en in scenario 2
zijn gegeven in Bijlage 23-S2.

Tabel 53: Statistiek van de grondwaterflux (in mm/d) in scenario 2. Positieve waarden wijzen op infiltratie van
grondwater (neerwaartse flux); negatieve waarden wijzen op kwel van grondwater (opwaartse flux).

Tabel 54: Statistiek van de grondwaterflux verschillen (in mm/d) tussen scenario 2 en het nulscenario. Negatieve
waarden wijzen op meer kwel/ minder infiltratie. Positieve waarden wijzen op minder kwel/ meer infiltratie t.o.v.
de referentie.

Vegetatiepotenties
Een meer gedetailleerde bespreking van de patronen, in vergelijking met het nulscenario en andere
maatregelscenario’s, samen met een bespreking van de oorzaken en van de indicatoren, wordt gegeven in
paragraaf 26.4.8.
Het dient te worden benadrukt dat de potenties gebaseerd zijn op de hydrologische condities en de fysische
bodemtoestand, en daarmee gunstige voorwaarden veronderstellen voor andere factoren als chemische kwaliteit
en beheer; dit afzonderlijk voor elk vegetatietype over het hele studiegebied. De opvallendste vaststellingen in dit
scenario t.o.v. het nulscenario zijn:

een behoud van het potentiële oppervlakte-aandeel van de drogere vegetatietypes;

sterke achteruitgang van de potenties voor vochtige tot natte terrestrische vegetatietypes;

sterke vooruitgang van de potenties voor amfibische vegetatietypes die niet voorkomen op voedselrijk slib
(i.h.b. types 201, 202, 203 en 205), vanwege ontslibbing;

de potentie voor Naaldwaterbiesassociatie verdwijnt vanwege de afwezigheid van voedselrijk slib (en tevens
de zomerdroogte in de vijvers);

de potentie voor Fonteinkruidverbond, Kikkerbeetverbond en verwanten (type 207) neemt sterk af vanwege
de droogval in de vijvers.

26.4.3 Analyse scenario 3
Grondwaterregime
Op basis van de berekende grondwaterstanden in mTAW zijn, rekening houdend met de topografie de
gemiddelde hoogste (GHG), laagste (GLG) en voorjaars (GVG) waterstanden bepaald. De berekende GxGwaarden voor scenario 3 zijn weergegeven in Bijlage 23-S3. In dit scenario is de topografie buiten de vijvers niet
identiek aan het nulscenario. Er zijn drie laagten waar de topografie 30 cm verlaagd is door afgraving (Figuur 99).
In die zones is de wijziging van de GxG-waarden dus een gecombineerd effect van topografische verlagingen en
verandering van de grondwaterstand. De topografie van de vijverbodem is in sommige vijvers verschillend van
het nulscenario omwille van slibverwijdering. In Tabel 43 is aangegeven voor welke vijvers in het scenario 3 het
slib verwijderd is. In de vijvers met slibverwijdering is de wijziging van de waterstand een gecombineerd effect
van verdieping van de vijvers door slibverwijdering en wijziging van de wateraanvoer. In dit scenario zijn een
aantal vijvers uitsluitend gevoed door grondwater (geen aanvoer van beekwater) en in de overige vijvers wordt
een constant hoog peil aangehouden (Tabel 43).
Tabel 55 geeft een samenvatting van de GxG-waarden in scenario 3. De gemiddelde GHG buiten de vijvers is
1.5 m onder maaiveld. De gemiddelde GHG in de vijvers is 0.1 m onder maaiveld. De gemiddelde GLG buiten de
vijvers bedraagt 2.2 m onder maaiveld. De gemiddelde GLG in de vijvers is 0.3 m onder maaiveld. De GVGEcohydrologische studie SBZ-H De Maten
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waarden situeren zich tussen GHG en GLG. De gemiddelde GVG buiten de vijvers en in de vijvers ligt dichter bij
de gemiddelde GHG-waarde.
In scenario 3 bedraagt het gemiddelde inundatiepercentage in de vijvers 48.9%. Dit is lager dan het gemiddelde
inundatiepercentage in het nulscenario.
Buiten de vijvers zijn de zones met GHG-grondwaterstanden boven maaiveld (zie Bijlage 23-S3):

de afgegraven zone ten noorden van De Streep

de afgegraven zones ten oosten van de zuidelijke vijverketen

de zone tussen Heiweyerbeek en Miezerikbeek ten noorden van de Lange Waters

centraal in de zuidelijke vijverketen tussen vijver 9 en vijver 33

langs de Stiemer, even opwaarts van de aansluiting met de Achterbeek

ter hoogte van het kanaal in de zuidoostelijke hoek van het gebied
Enkel ter hoogte van het kanaal in de zuidoostelijke hoek van het gebied zijn er ook GLG-waterstanden boven
maaiveld. In alle andere terrestrische zones is er geen water boven maaiveld. In de afgegraven zones waar de
topografie 30 cm verlaagd is, liggen de GLG-waarden onder maaiveld. De afgegraven zones inunderen dus niet
het ganse jaar door maar wel in de nattere periodes.
In de noordelijke keten vallen de vijvers nagenoeg volledig droog (waterstanden onder maaiveld) ten gevolge van
het afsluiten van de aanvoer van beekwater in scenario 3. In de zuidelijke keten zijn in scenario 3 een aantal
vijvers afgesloten van de aanvoer van beekwater en in de overige vijvers wordt een hoog peil aangehouden. In
verschillende van de afgesloten vijvers treden nog GHG-waterstanden boven maaiveld op. De GLGwaterstanden in deze vijvers liggen meestal wel onder maaiveld. De van beekwater afgesloten vijvers blijven in
scenario 3 dus gedeeltelijk geïnundeerd. In de overige vijvers van de zuidelijke keten liggen de meeste GxGwaterstanden boven maaiveld aangezien hoge waterpeilen het hele jaar aangehouden worden (zie GxG-kaarten
en inundatiekaart in Bijlage 23-S3).
Een samenvatting van de GxG-verschillen tussen scenario 3 en het nulscenario is gegeven in Tabel 56. De
gemiddelde GxG-waarde van het gebied buiten de vijvers ligt ongeveer 0.3 m lager dan in het nulscenario. De
grootste daling van de waterstand (d.w.z. verdroging) treedt op in de GHG-waarden met een daling van 2.7 m
t.o.v. het nulscenario. Er treedt op bepaalde zones echter ook vernatting op. De grootste stijging van de
waterstand treedt op in de GLG-waarde met een verschil van 0.3 m .t.o.v. het nulscenario. De gemiddelde GxG
in de vijvers ligt 0.4 tot 0.6 m lager dan in het nulscenario. De grootste daling van de waterstand (d.w.z.
verdroging) treedt voor de vijvers op in de GLG-waarde met een daling van 2.9 m t.o.v. het nulscenario. Er zijn
ook vijverzones waar vernatting optreedt. De grootste stijging van de waterstand in vijvers treedt op in de GLGwaarde met een verschil van 1.3 m t.o.v. het nulscenario.
In vergelijking met het nulscenario treedt in scenario 3 in bijna alle terrestrische zones langs en tussen de vijvers
verdroging op, behalve ter hoogte van de afgegraven zones en ter hoogte van Lange Waters in zuidwestelijke
hoek van het gebied. De vernatting in de afgegraven zones is het gevolg van 30 cm verlaging van de topografie
(zie GxG-verschilkaarten in Bijlage 23-S3).
In de vijvers die afgesloten zijn van de aanvoer van beekwater treedt eveneens verdroging op. In een aantal
vijvers van de zuidelijke keten waar een hoog peil ingesteld wordt, treedt er vernatting op. Dit is in belangrijke
mate een effect van de slibverwijdering. Aan de hand van Figuur 102 is te zien dat de vijverzones met vernatting
in scenario 3 voornamelijk voorkomen waar dikke slibpakketten aanwezig zijn in het nulscenario en die
verwijderd worden in scenario 3.
In paragraaf 26.4.7 worden de GxG-waarden van scenario 3 vergeleken met het nulscenario en met de andere
scenario’s. De bijhorende figuren met verschil tussen de GxG-waarden in het nulscenario en in scenario 3 zijn
gegeven in Bijlage 23-S3.

Tabel 55: Statistiek van de GxG-waarden (in cm tov maaiveld) voor scenario 3. Negatieve waarden zijn
waterstanden boven maaiveld. Positieve waarden zijn waterstanden onder maaiveld.
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Tabel 56: Statistiek van de GxG verschillen (in cm) tussen scenario 3 en het nulscenario. Negatieve waarden
wijzen op een vernatting t.o.v. de referentie. Positieve waarden wijzen op een verdroging t.o.v. de referentie.

Kwel/infiltratie
De berekende kwel- en infiltratiefluxen voor scenario 3 zijn weergegeven in Bijlage 23-S3. Buiten de vijvers is het
ruimtelijke patroon van kwel en infiltratie vergelijkbaar met het nulscenario. In de vijvers zijn er wel duidelijke
verschillen in het kwel- en infiltratiepatroon t.o.v. het nulscenario, in het bijzonder voor de vijvers die uitsluitend
grondwater gevoed zijn.
Tabel 57 geeft een samenvatting van de fluxen in scenario 3. De grootste kwelflux (kwel is negatieve flux, dus d.i.
de kleinste fluxwaarde) bedraagt ongeveer 190 mm/d buiten de vijvers en 170 mm/d in de vijvers. De grootste
infiltratieflux (infiltratie is positieve flux, dus d.i. de grootste fluxwaarde) bedraagt ongeveer 120 mm/d buiten de
vijvers en 60 mm/d in de vijvers. Er is duidelijk minder infiltratie in de vijvers dan daarbuiten. Gemiddeld treedt er
in de vijvers meer kwel op dan infiltratie waardoor de gemiddelde flux in de vijvers negatief is (-0.4 mm/d). Buiten
de vijvers treedt er meer infiltratie op dan kwel waardoor de gemiddelde flux buiten de vijvers positief is
(ongeveer 0.1 mm/d).
Tabel 58 geeft een samenvatting van de fluxverschillen tussen scenario 3 en het nulscenario. De gemiddelde
toename van kwel of afname van infiltratie (negatief verschil) bedraagt ongeveer 160 mm/d zowel buiten als in de
vijvers. De gemiddelde toename van infiltratie of afname van kwel (positief verschil) bedraagt 60 mm/d buiten de
vijvers en 30 mm/d in de vijvers. Gemiddeld is er in de vijvers toename van kwel en afname van infiltratie
waardoor het gemiddelde fluxverschil t.o.v. het nulscenario negatief is. Gemiddeld is er buiten de vijvers afname
van kwel en toename van infiltratie waardoor het gemiddelde fluxverschil t.o.v. het nulscenario positief is.
De kaart met omslag van de flux tussen het nulscenario en scenario 3 (Bijlage 23-S3) toont dat er omslag van
infiltratie naar kwel optreedt in de vijvers 17, 18 en 19. Omslag van kwel naar infiltratie treedt op in delen van
enkele vijvers, langs het zuidelijke traject van de Achterbeek, langs het traject van de Stiemer, langs een deel
van het traject van de Miezerikbeek en in en langs het traject van de Heiweyerbeek ten westen van de
noordelijke vijverketen.
In paragraaf 26.4.7 worden de kwel- en infiltratiefluxen van scenario 3 vergeleken met het nulscenario en met de
andere scenario’s. De bijhorende figuren met verschil tussen de fluxwaarden in het nulscenario en in scenario 3
zijn gegeven in Bijlage 23-S3.

Tabel 57: Statistiek van de grondwaterflux (in mm/d) in scenario 3. Positieve waarden wijzen op infiltratie van
grondwater (neerwaartse flux); negatieve waarden wijzen op kwel van grondwater (opwaartse flux).

Tabel 58: Statistiek van de grondwaterflux verschillen (in mm/d) tussen scenario 3 en het nulscenario. Negatieve
waarden wijzen op meer kwel c.q. minder infiltratie tov de referentie. Positieve waarden wijzen op minder kwel
c.q. meer infiltratie .t.o.v. de referentie.
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Vegetatiepotenties
Een meer gedetailleerde bespreking van de patronen, in vergelijking met het nulscenario en andere
maatregelscenario’s, samen met een bespreking van de oorzaken en van de indicatoren, wordt gegeven in
paragraaf 26.4.8.
Het dient benadrukt dat de potenties gebaseerd zijn op de hydrologische condities en de fysische
bodemtoestand, en daarmee gunstige voorwaarden veronderstellen voor andere factoren als chemische kwaliteit
en beheer; dit afzonderlijk voor elk vegetatietype over het hele studiegebied. De opvallendste vaststellingen in dit
scenario t.o.v. het nulscenario zijn:

vooruitgang van de potenties voor de drogere vegetatietypes;

sterke achteruitgang van de potenties voor vochtige tot natte terrestrische vegetatietypes, uitgezonderd voor
Vochtig heischraal grasland, dat gedeeltelijk verschuift naar een aantal vijverbodems en de omgeving van
de Stiemer. Verschillende van deze types nemen wel toe in de lokaal afgegraven delen (vooral deze van
maatregel 7);

vooruitgang van de potenties voor amfibische vegetatietypes die niet voorkomen op voedselrijk slib (i.h.b.
types 201, 202, 203 en 205), vanwege ontslibbing in een deel van de vijvers;

de potentie voor Naaldwaterbiesassociatie neemt af vanwege ontslibbing en droogte in een deel van de
vijvers en de vernatting van het waterregime in de andere, slibhoudende vijvers;

de potentie voor Fonteinkruidverbond, Kikkerbeetverbond en verwanten (type 207) is quasi verdwenen uit
de vijvers zonder beekaanvoer maar neemt toe in de andere vijvers, in de nabijheid van de oevers.

26.4.4 Analyse scenario 4
Grondwaterregime
Op basis van de berekende grondwaterstanden in mTAW zijn, rekening houdend met de topografie de
gemiddelde hoogste (GHG), laagste (GLG) en voorjaars (GVG) waterstanden bepaald. De berekende GxGwaarden voor scenario 4 zijn weergegeven in Bijlage 23-S4.
In dit scenario is de topografie buiten de vijvers niet identiek aan het nulscenario. Er zijn drie zones waar de
topografie 30 cm verlaagd is door afgraving (Figuur 100). In dit scenario zijn de afgegraven zones beschouwd als
vijvers zonder aanvoer van beekwater die volledig gestuurd worden door het grondwaterregime. Per zone is een
uitstroomniveau vastgelegd. In de modellering is dit geïmplementeerd als een DRAIN-randvoorwaarde voor de
ganse zone. Daarnaast is ook de lager gelegen zone “De Kuil” in dit scenario als een vijver behandeld. Voor “De
Kuil” wordt een peilregime opgelegd waarbij er aanvoer is van beekwater. In de modellering is dit
geïmplementeerd als een tijdsvariabele RIVER-randvoorwaarde zoals voor de andere vijvers met aanvoer van
beekwater. Er zijn in scenario 4 dus vier “nieuwe vijvers” gedefinieerd in zones die in het nulscenario terrestrisch
zijn. Ten behoeve van de vergelijking tussen scenario’s worden deze “nieuwe vijvers” in alle statistische
samenvattingen (tabellen) nog steeds beschouwd als gebied buiten de vijvers. In de afgegraven zones is de
wijziging van de GxG-waarden in scenario 4 een gecombineerd effect van topografische verlagingen, de
verandering van de randvoorwaarde (vijver met DRAIN-voorwaarde) en de verandering van de grondwaterstand.
De topografie van de vijverbodem is in sommige vijvers verschillend van het nulscenario omwille van
slibverwijdering. In Tabel 43 is aangegeven voor welke vijvers in het scenario 4 het slib verwijderd is. In de vijvers
met slibverwijdering is de wijziging van de waterstand een gecombineerd effect van verdieping van de vijvers
door slibverwijdering en wijziging van de wateraanvoer. In dit scenario wordt aan een aantal vijvers een
welbepaald peilregime opgelegd met (gedeeltelijke) droogval in de zomer. In de overige vijvers wordt een
constant hoog peil aangehouden (Tabel 43).
Tabel 59 geeft een samenvatting van de GxG-waarden in scenario 4. De gemiddelde GHG buiten de vijvers is
1.3 m onder maaiveld. De gemiddelde GHG in de vijvers is 0.6 m boven maaiveld. De gemiddelde GLG buiten de
vijvers bedraagt ongeveer 2 m onder maaiveld. De gemiddelde GLG in de vijvers is 0.3 m boven maaiveld. De
GVG-waarden situeren zich tussen GHG en GLG.
Buiten de vijvers liggen de zones met GHG-grondwaterstanden boven maaiveld (zie Bijlage 23-S4)

ten noorden van vijver 18

de zone tussen Heiweyerbeek en Miezerikbeek ten noorden van de Lange Waters

centraal in de zuidelijke vijverketen tussen vijver 9 en vijver 33

ter hoogte van het zuidelijke traject van de Stiemer

ter hoogte van het kanaal in de zuidoostelijke hoek van het gebied.
Enkel ter hoogte van het kanaal in de zuidoostelijke hoek van het gebied en ten noorden van vijver 18 zijn er ook
GLG-waterstanden boven maaiveld. In alle andere terrestrische zones zijn er geen GLG-waterstanden boven
maaiveld.
De afgegraven zones zijn in scenario 4 geïmplementeerd als grondwater gevoede vijvers met een vast
uitstroomniveau. In de afgegraven zones treden nagenoeg geen waterstanden boven maaiveld op doordat de
drainagebasis (uitstroomniveau) voor de ganse zone gelijk gesteld is aan het laagst gelegen gebied in de
afgegraven zone. Dit impliceert dat kwel boven het ingestelde drainageniveau in de afgegraven zones afgevoerd
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wordt door afstroming via het laagst gelegen gebied in de afgegraven zone. Door deze schematisatie draineren
de laagten meer dan ze in werkelijkheid zouden doen.
In scenario 4 hebben de meest vijvers een constant hoog peil en aan enkele vijvers wordt een variabel
peilregime opgelegd met hoge peilen in de winter en gedeeltelijke droogval in de zomer. Bijgevolg hebben alle
vijvers GHG-waarden boven maaiveld. Voor de vijvers met variabel peilregime is de GLG-waarde duidelijk lager
dan de GHG-waarde. Een deel van de oppervlakte van deze vijvers heeft GLG-waarden onder maaiveld, d.w.z.
er treedt gedeeltelijke droogval op (zie GxG-kaarten en inundatiekaart in Bijlage 23-S4). In scenario 4 bedraagt
het gemiddelde inundatiepercentage in de vijvers 85%.
Een samenvatting van de GxG-verschillen tussen scenario 4 en het nulscenario is gegeven inTabel 60. In
scenario 4 is er gemiddeld beperkte verdroging in het gebied buiten de vijvers en vernatting in de vijvers. De
gemiddelde GxG-waarde van het gebied buiten de vijvers ligt 0.03 m tot 0.1 m lager dan in het nulscenario. De
grootste daling van de waterstand (d.w.z. verdroging) treedt op in de GHG-waarden met een daling van 1.5 m
t.o.v. het nulscenario. Er treedt op bepaalde zones echter ook behoorlijke vernatting op. De grootste stijging van
de waterstand treedt op in de GLG-waarde met een verschil van ruim 1 m t.o.v. het nulscenario. De gemiddelde
GxG in de vijvers ligt 0.1 m tot 0.3 m hoger dan in het nulscenario. In de vijvers zijn de toenames in waterhoogte
groter dan de afnames. Er is dus meer vernatting dan verdroging. De grootste stijging van de waterstand in
vijvers treedt op in de GLG-waarde met een verschil van 2.2 m t.o.v. het nulscenario. De grootste daling van de
waterstand (d.w.z. verdroging) treedt voor de vijvers op in de GLG-waarde met een daling van 0.7 m t.o.v. het
nulscenario.
In vergelijking met het nulscenario treedt in scenario 4 verdroging op in het noordelijke deel van het gebied en ter
hoogte van de vijvers met een variabel peilregime (met droogval in de zomer). In de overige terrestrische zones
langs en tussen de vijvers treedt (beperkte) vernatting op. De verdroging van het noordelijke deel van het gebied
is het gevolg van de drainerende werking van de afgegraven zones. Deze zones waar de topografie 30 cm
verlaagd is collecteren grondwater en voeren het af volgens het ingestelde drainageniveau.
In de vijvers met een opgelegd variabel peilregime met droogval in de zomer treedt eveneens verdroging op. In
de overige vijvers is er nauwelijks verschil met het nulscenario of treedt er vernatting op. In de vijvers met
vernatting is het voorkomen van waterpeilen t.o.v. maaiveld die hoger zijn dan in het nulscenario in belangrijke
mate een effect van de slibverwijdering. Aan de hand van Figuur 102 is te zien dat de vijverzones met vernatting
in scenario 4 voornamelijk voorkomen waar dikke slibpakketten aanwezig zijn in het nulscenario en die
verwijderd worden in scenario 4.
In paragraaf 26.4.7 worden de GxG-waarden van scenario 4 vergeleken met het nulscenario en met de andere
scenario’s. De bijhorende figuren met verschil tussen de GxG-waarden in het nulscenario en in scenario 4 zijn
gegeven in Bijlage 23-S4.

Tabel 59: Statistiek van de GxG-waarden (in cm t.o.v. maaiveld) voor scenario 4. Negatieve waarden zijn
waterstanden boven maaiveld. Positieve waarden zijn waterstanden onder maaiveld.

Tabel 60: Statistiek van de GxG-verschillen (in cm) tussen scenario 4 en het nulscenario. Negatieve waarden
wijzen op een vernatting t.o.v. het nulscenario. Positieve waarden wijzen op een verdroging t.o.v. het
nulscenario.

Kwel/infiltratie
De berekende kwel- en infiltratiefluxen voor scenario 4 zijn weergegeven in Bijlage 23-S4. Buiten de vijvers is het
ruimtelijk patroon van kwel en infiltratie vergelijkbaar met het nulscenario. In de vijvers zijn er wel duidelijke
verschillen in het kwel- en infiltratiepatroon t.o.v. het nulscenario, in het bijzonder voor de drie afgegraven
laagten.
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Tabel 61 geeft een samenvatting van de fluxen in scenario 4. De grootste kwelflux (kwel is negatieve flux, dus d.i.
de kleinste fluxwaarde) bedraagt ongeveer 190 mm/d buiten de vijvers en 80 mm/d in de vijvers. De grootste
infiltratieflux (infiltratie is positieve flux, dus d.i. de grootste fluxwaarde) bedraagt ongeveer 120 mm/d buiten de
vijvers en 60 mm/d in de vijvers. Er is minder infiltratie in de vijvers dan daarbuiten. Gemiddeld is er zowel buiten
de vijvers als in de vijvers meer infiltratie dan kwel waardoor de gemiddelde flux positief is (0,1 mm/d buiten
vijvers en 0,01 mm/d in vijvers). Buiten de vijvers treedt er meer infiltratie op dan in de vijvers. De resulterende
gemiddelde flux buiten de vijvers is een factor 10 groter dan de gemiddelde flux in de vijvers.
Tabel 62 geeft een samenvatting van de fluxverschillen tussen scenario 4 het nulscenario. De gemiddelde
toename van kwel of afname van infiltratie (negatief verschil) bedraagt ongeveer 150 mm/d buiten de vijvers en
80 mm/d in de vijvers). De gemiddelde toename van infiltratie of afname van kwel (positief verschil) bedraagt
0.09 mm/d buiten de vijvers en 60 mm/d in de vijvers. Gemiddeld is er in de vijvers toename van kwel en afname
van infiltratie waardoor het gemiddelde fluxverschil t.o.v. het nulscenario negatief is (-0.7 mm/d). Gemiddeld is er
buiten de vijvers afname van kwel en toename van infiltratie waardoor het gemiddelde fluxverschil t.o.v. het
nulscenario positief is (0,5 mm/d).
De kaart met omslag van de flux tussen het nulscenario en scenario 4 (Bijlage 23-S4) toont dat er omslag van
infiltratie naar kwel optreedt in de afgegraven zones. Door de verlaging van de topografie en voorziene drainage
en uitstroom ter hoogte van het laagst gelegen deel van de afgegraven zone, collecteert deze zone grondwater
(kwel) uit de directe omgeving en vanuit de hoger gelegen zones (zie ook verdrogingseffect op GxGverschilkaarten). Verder is er ook omslag naar kwel in zones van verschillende vijvers, ter hoogte van het traject
van de Heiweyerbeek tussen de noordelijke keten en de Lange waters, in de terrestrische zone tussen
Heiweyerbeek en Miezerikbeek, in het noorden van het gebied en in verschillende kleine gebiedjes tussen de
Stiemer en het kanaal. Omslag van kwel naar infiltratie treedt op in de vijvers 28 en 30, in delen van enkele
andere vijvers, langs het zuidelijke traject van de Achterbeek, langs het traject van de Stiemer, langs het traject
van de Miezerikbeek en langs het traject van de Heiweyerbeek ten westen van de noordelijke vijverketen.
In paragraaf 26.4.7 worden de kwel- en infiltratiefluxen van scenario 4 vergeleken met het nulscenario en met de
andere scenario’s. De bijhorende figuren met verschil tussen de fluxwaarden in het nulscenario en in scenario 4
zijn gegeven in Bijlage 23-S4.

Tabel 61: Statistiek van de grondwaterflux (in mm/d) in scenario 4. Positieve waarden wijzen op infiltratie van
grondwater (neerwaartse flux); negatieve waarden wijzen op kwel van grondwater (opwaartse flux).

Tabel 62: Statistiek van de grondwaterfluxverschillen (in mm/d) tussen scenario 4 en het nulscenario. Negatieve
waarden wijzen op meer kwel c.q. minder infilttratie .t.o.v. het nulscenario. Positieve waarden wijzen op minder
kwel c.q. meer infiltratie .t.o.v. het nulscenario.

Vegetatiepotenties
Een meer gedetailleerde bespreking van de patronen, in vergelijking met het nulscenario en andere
maatregelscenario’s, samen met een bespreking van de oorzaken en van de indicatoren, wordt gegeven in
paragraaf 26.4.9.
Het dient te worden benadrukt dat de potenties gebaseerd zijn op de hydrologische condities en de fysische
bodemtoestand, en daarmee gunstige voorwaarden veronderstellen voor andere factoren als chemische kwaliteit
en beheer; dit afzonderlijk voor elk vegetatietype over het hele studiegebied. De opvallendste vaststellingen in dit
scenario t.o.v. het nulscenario zijn:

ongeveer gelijk blijven van de potenties voor de drogere vegetatietypes;
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vergelijkbaar niveau voor de potenties voor vochtige tot natte terrestrische vegetatietypes, uitgezonderd voor
Moerasspireaverbond, Rompgemeenschap van Pitrus, Grote zeggevegetatie met Riet, het Verbond van
Zwarte Zegge en Vochtig heischraal grasland, die afnemen in de lokaal afgegraven delen (door lagere GHG
vanwege een andere modelschematisatie - artefact);
vooruitgang van de potenties voor (zuivere) amfibische vegetatietypes die niet voorkomen op voedselrijk slib
(i.h.b. types 201, 202, 203 en 205), vanwege ontslibbing en droogvalregime aan oevers in een deel van de
vijvers;
extreme vooruitgang (ca. 80 keer ) voor habitattypes 3110 en 3130_aom (artificiële types 208 en 209), als
gevolg van het ontslibben van diverse vijvers. Deze potenties worden veel ruimer voorspeld dan voor de
overeenkomstige plantengemeenschappen (vorig punt) omdat enkele habitattypische soorten dieper onder
water kunnen voorkomen;
de potentie voor Naaldwaterbiesassociatie neemt af vanwege ontslibbing in een deel van de vijvers en de
vernatting van het waterregime in andere vijvers;
de potentie voor Fonteinkruidverbond, Kikkerbeetverbond en verwanten (type 207) neemt toe door het hoger
opzetten van vijverpeilen.

26.4.5 Analyse scenario 5
Grondwaterregime
Op basis van de berekende grondwaterstanden in mTAW zijn, rekening houdend met de topografie de
gemiddelde hoogste (GHG), laagste (GLG) en voorjaars (GVG) waterstanden bepaald. De berekende GxGwaarden voor scenario 5 zijn weergegeven in Bijlage 23-S5. In dit scenario is de topografie buiten de vijvers niet
identiek aan het nulscenario. Er zijn drie zones waar de topografie 30 cm verlaagd is door afgraving (Figuur 101).
In dit scenario zijn de afgegraven zones beschouwd als vijvers met een opgelegd variabel peilregime (via
aanvoer beekwater) en waarbij (gedeeltelijke) droogval optreedt in de zomer. Daarnaast wordt ook de lager
gelegen zone “De Kuil” in dit scenario beschouwd als een vijver met variabel peilregime. Per zone is het
peilregime vastgelegd. In de modellering is dit geïmplementeerd als tijdsvariabele RIVER-randvoorwaarde zoals
voor de andere vijvers met aanvoer van beekwater. Er zijn in scenario 5 dus vier “nieuwe” vijvers gedefinieerd in
zones die in het nulscenario terrestrisch zijn. Ten behoeve van de vergelijking tussen scenario’s worden deze
“nieuwe vijvers” in alle statistische samenvattingen (tabellen) nog steeds beschouwd als gebied buiten de vijvers.
In de afgegraven zones is de wijziging van de GxG-waarden in scenario 4 een gecombineerd effect van
topografische verlagingen, de verandering van de randvoorwaarde (vijver met tijdsvariabele RIVERrandvoorwaarde) en de verandering van de grondwaterstand.
De topografie van de vijverbodem is in sommige vijvers verschillend van het nulscenario omwille van
slibverwijdering. In Tabel 43 is aangegeven voor welke vijvers in het scenario 4 het slib verwijderd is. In de vijvers
met slibverwijdering is de wijziging van de waterstand een gecombineerd effect van verdieping van de vijvers
door slibverwijdering en wijziging van de wateraanvoer. In dit scenario wordt aan een aantal vijvers een
welbepaald peilregime opgelegd met (gedeeltelijke) droogval in de zomer. In de overige vijvers wordt een
constant hoog peil aangehouden (Tabel 43).
Tabel 63 geeft een samenvatting van de GxG-waarden in scenario 5. De gemiddelde GHG buiten de vijvers is
1.1 m onder maaiveld. De gemiddelde GHG in de vijvers is 0.6 m boven maaiveld. De gemiddelde GLG buiten de
vijvers bedraagt ongeveer 1.8 m onder maaiveld. De gemiddelde GLG in de vijvers is 0.5 m boven maaiveld. De
GVG-waarden situeren zich tussen GHG en GLG.
Buiten de vijvers zijn de zones met GHG grondwaterstanden boven maaiveld (zie Bijlage 23-S5):

de afgegraven zones

het gebied ten noorden van vijver 18

de zone tussen Heiweyerbeek en Miezerikbeek ten noorden van de Lange Waters

de zone centraal in de zuidelijke vijverketen tussen vijver 9 en vijver 33

de zone ter hoogte van het zuidelijke traject van de Stiemer

het gebied tussen de Stiemer en het kanaal

de zone ter hoogte van het kanaal in de zuidoostelijke hoek van het gebied.
Enkel ter hoogte van het kanaal in de zuidoostelijke hoek van het gebied, in de afgegraven zones en ten noorden
van vijver 18 zijn er ook GLG-waterstanden boven maaiveld. In alle andere terrestrische zones zijn er geen GLGwaterstanden boven maaiveld. In de afgegraven zones treden in het lager gelegen deel waterstanden boven
maaiveld op in gevolge het opgelegde peilregime. In scenario 5 hebben de meeste vijvers een constant hoog peil
en aan enkele vijvers wordt een variabel peilregime opgelegd met hoge peilen in de winter en gedeeltelijke
droogval in de zomer. Bijgevolg hebben alle vijvers GHG-waarden boven maaiveld. Voor de vijvers met variabel
peilregime is de GLG-waarde duidelijk lager dan de GHG-waarde. Een deel van de oppervlakte van deze vijvers
heeft GLG-waarden onder maaiveld, d.w.z. er treedt gedeeltelijke droogval op (zie GxG-kaarten en
inundatiekaart in Bijlage 23-S5). In scenario 5 bedraagt het gemiddelde inundatiepercentage in de vijvers 85.7%.
Een samenvatting van de GxG-verschillen tussen scenario 5 en het nulscenario is gegeven in Tabel 64. In
scenario 5 is er gemiddeld beperkte vernatting in het gebied buiten de vijvers en vernatting in de vijvers. De
gemiddelde GxG-waarde van het gebied buiten de vijvers ligt ongeveer 0.1 m hoger dan in het nulscenario. De
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grootste daling van de waterstand (d.w.z. verdroging) treedt op in de GHG-waarden met een daling van 0.7 m
t.o.v. het nulscenario. Er is echter ook duidelijke vernatting buiten de vijvers met een stijging van de GxG t.o.v.
het nulscenario van 1.1 m tot 1.3 m. De gemiddelde GxG in de vijvers ligt 0.1 m tot 0.4 m hoger dan in het
nulscenario. In de vijvers zijn de toenames in waterhoogte groter dan de afnames. Er is dus meer vernatting dan
verdroging. De grootste stijging van de waterstand in vijvers treedt op in de GLG-waarde met een verschil van
2.2 m t.o.v. het nulscenario. De grootste daling van de waterstand (d.w.z. verdroging) treedt op voor de vijvers in
de GHG-waarde met een daling van 0.6 m t.o.v. het nulscenario.
In vergelijking met het nulscenario treedt in scenario 5 verdroging op in het noordelijke deel van het gebied en ter
hoogte van de vijvers met een variabel peilregime (met droogval in de zomer). In de overige terrestrische zones
langs en tussen de vijvers treedt (beperkte) vernatting op. De verdroging van het noordelijke deel van het gebied
is het gevolg van de drainerende werking van de afgegraven zones. Deze zones waar de topografie 30 cm
verlaagd is collecteren grondwater dat opgehouden of afgevoerd wordt in functie van het opgelegde peilregime
(met gedeeltelijke droogval in zomer). In de vijvers met een opgelegd variabel peilregime met droogval in de
zomer treedt eveneens verdroging op. In de overige vijvers is er nauwelijks verschil met het nulscenario of treedt
er vernatting op. In de vijvers met vernatting is het voorkomen van waterpeilen t.o.v. maaiveld die hoger zijn dan
in het nulscenario in belangrijke mate een effect van de slibverwijdering. Aan de hand van Figuur 102 is te zien
dat de vijverzones met vernatting in scenario 5 voornamelijk voorkomen waar dikke slibpakketten aanwezig zijn
in het nulscenario en die verwijderd worden in scenario 5.
In paragraaf 26.4.7 worden de GxG-waarden van scenario 5 vergeleken met het nulscenario en met de andere
scenario’s. De bijhorende figuren met verschil tussen de GxG-waarden in het nulscenario en in scenario 5 zijn
gegeven in Bijlage 23-S5.

Tabel 63: Statistiek van de GxG-waarden (in cm t.o.v. maaiveld) voor scenario 5. Negatieve waarden zijn
waterstanden boven maaiveld. Positieve waarden zijn waterstanden onder maaiveld.

Tabel 64: Statistiek van de GxG-verschillen (in cm) tussen scenario 5 en het nulscenario. Negatieve waarden
wijzen op een vernatting tov de referentie. Positieve waarden wijzen op een verdroging tov de referentie.

Kwel/infiltratie
De berekende kwel- en infiltratiefluxen voor scenario 5 zijn weergegeven in Bijlage 23-S5. Buiten de vijvers is het
ruimtelijk patroon van kwel en infiltratie vergelijkbaar met het nulscenario. In de vijvers zijn er wel duidelijke
verschillen in het kwel- en infiltratiepatroon t.o.v. het nulscenario, in het bijzonder voor de vijvers die uitsluitend
grondwater gevoed zijn.
Tabel 65 geeft een samenvatting van de fluxen in scenario 5. De grootste kwelflux (kwel is negatieve flux, dus d.i.
de kleinste fluxwaarde) bedraagt ongeveer 190 mm/d buiten de vijvers en 80 mm/d in de vijvers. De grootste
infiltratieflux (infiltraties is positieve flux, dus d.i. de grootste fluxwaarde) bedraagt ongeveer 120 mm/d buiten de
vijvers en 90 mm/d in de vijvers. Gemiddeld treedt er in de vijvers iets meer kwel op dan infiltratie waardoor de
gemiddelde flux in de vijvers negatief is (-0.06 mm/d). Buiten de vijvers treedt er meer infiltratie op dan kwel
waardoor de gemiddelde flux buiten de vijvers positief is (0.1 mm/d).

Tabel 66 geeft een samenvatting van de fluxverschillen tussen scenario 5 en het nulscenario. De gemiddelde
toename van kwel of afname van infiltratie (negatief verschil) bedraagt ongeveer 80 mm/d zowel buiten de vijvers
als in de vijvers. De gemiddelde toename van infiltratie of afname van kwel (positief verschil) bedraagt ongeveer
100 mm/d zowel buiten de vijvers als in de vijvers. Gemiddeld is er in de vijvers toename van kwel en afname
van infiltratie waardoor het gemiddelde fluxverschil t.o.v. het nulscenario negatief is (-1.4 mm/d). Gemiddeld is er
buiten de vijvers afname van kwel en toename van infiltratie waardoor het gemiddelde fluxverschil t.o.v. het
nulscenario positief is (0.6 mm/d).
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De kaart met omslag van de flux tussen het nulscenario en scenario 5 (Bijlage 23-S5) toont dat er omslag van
infiltratie naar kwel optreedt in een deel van de afgegraven zones, namelijk in de delen waar droogval optreedt in
gevolge het opgelegde peilregime. Door de verlaging van de topografie en het opgelegde droogvalregime,
collecteert een deel van de afgegraven zone grondwater (kwel) uit de directe omgeving en vanuit de hoger
gelegen zones (zie ook verdrogingseffect op GxG-verschilkaarten). Verder is er ook omslag naar kwel in zones
van diverse vijvers, ter hoogte van het traject van de Heiweyerbeek tussen de noordelijke vijverketen en de
Lange waters, in de terrestrische zone tussen Heiweyerbeek en Miezerikbeek, in het noorden van het gebied en
in verschillende kleine gebiedjes tussen de Stiemer en het kanaal. Omslag van kwel naar infiltratie treedt op in
een behoorlijk deel van oppervlakte van de vijvers 28, 30 en 36, in kleine zones van enkele andere vijvers, langs
het zuidelijke traject van de Achterbeek, langs het traject van de Stiemer, langs het traject van de Miezerikbeek
en langs het traject van de Heiweyerbeek ten westen van de noordelijke vijverketen.
In paragraaf 26.4.7 worden de kwel- en infiltratiefluxen van scenario 5 vergeleken met het nulscenario en met de
andere scenario’s. De bijhorende figuren met verschil tussen de fluxwaarden in het nulscenario en in scenario 5
zijn gegeven in Bijlage 23-S5.
Tabel 65: Statistiek van de grondwaterflux (in mm/d) in scenario 5. Positieve waarden wijzen op infiltratie van
grondwater (neerwaartse flux); negatieve waarden wijzen op kwel van grondwater (opwaartse flux).

Tabel 66: Statistiek van de grondwaterfluxverschillen (in mm/d) tussen scenario 5 en het nulscenario. Negatieve
waarden wijzen op een vernatting tov de referentie (meer kwel). Negatieve waarden wijzen op meer kwel c.q.
minder infilttratie .t.o.v. het nulscenario. Positieve waarden wijzen op minder kwel c.q. meer infiltratie .t.o.v. het
nulscenario.

Vegetatiepotenties
Een meer gedetailleerde bespreking van de patronen, in vergelijking met het nulscenario en andere
maatregelscenario’s, samen met een bespreking van de oorzaken en van de indicatoren, wordt gegeven in
paragraaf 26.4.9.
Het dient te worden benadrukt dat de potenties gebaseerd zijn op de hydrologische condities en de fysische
bodemtoestand, en daarmee gunstige voorwaarden veronderstellen voor andere factoren als chemische kwaliteit
en beheer; dit afzonderlijk voor elk vegetatietype over het hele studiegebied. De opvallendste vaststellingen in dit
scenario t.o.v. het nulscenario zijn:

ca. 5% achteruitgang van de potenties voor de drogere vegetatietypes;

vergelijkbaar niveau voor de potenties voor vochtige tot natte terrestrische vegetatietypes, uitgezonderd voor
Moerasspireaverbond, Grote zeggevegetatie met Riet, het Verbond van Zwarte Zegge en Vochtig heischraal
grasland, die afnemen in de lokaal afgegraven delen (door te natte condities bij beekwatertoevoer);

vooruitgang van de potenties voor (zuivere) amfibische vegetatietypes die niet voorkomen op voedselrijk slib
(i.h.b. types 201, 202, 203 en 205), vanwege ontslibbing en droogvalregime aan oevers in een deel van de
vijvers. Omdat deze maatregelen beperkter plaatsvinden dan in scenario 4, is het effect kleiner;

extreme vooruitgang (ca. 60 maal) voor habitattypes 3110 en 3130_aom (artificiële types 208 en 209), als
gevolg van het ontslibben van diverse vijvers. Deze potenties worden veel ruimer voorspeld dan voor de
overeenkomstige plantengemeenschappen (vorig punt) omdat enkele habitattypische soorten dieper onder
water kunnen voorkomen;

de potentie voor Naaldwaterbiesassociatie neemt af vanwege ontslibbing in een deel van de vijvers en de
vernatting van het waterregime in andere vijvers;

de potentie voor Fonteinkruidverbond, Kikkerbeetverbond en verwanten (type 207) neemt toe door het hoger
opzetten van vijverpeilen. Het effect is groter dan in scenario 4 omdat minder vijvers een peildaling
ondergaan in de zomer.
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26.4.6 Verschillen in hydrologische effecten tussen maatregelscenario’s
Voor een globale vergelijking van de waterstanden in de verschillende scenario’s is per scenario berekend welke
percentage van het gebied GxG-waterstanden boven en onder maaiveld heeft (Tabel 67 en Tabel 68). Daarbij is
onderscheid gemaakt tussen de zones buiten de vijvers (terrestrisch gebied) en de vijvers. Buiten de vijvers
komen waterstanden boven maaiveld slechts in beperkte zones voor. In de vijvers wordt de verhouding van
waterstanden boven en onder maaiveld in hoofdzaak bepaald door het regime waaronder de vijvers functioneren.
Wanneer in de meest vijvers (variabele of constante) hoge peilen aangehouden worden, is het aandeel van GxGwaarden boven maaiveld groot. Wanneer de meeste vijvers droogval kennen vanwege geen aanvoer van
beekwater, neemt het aandeel van GxG-waarden onder maaiveld toe.
In de terrestrische gebieden, dus buiten de vijvers, is er slechts beperkte variatie in het procentueel aandeel van
GxG-waarden boven en onder maaiveld. Het aandeel van de oppervlakte buiten vijvers met GHG-waterstanden
boven maaiveld varieert van 9% in scenario 1 tot 21% in scenario 5. Het aandeel van de oppervlakte buiten
vijvers met GLG-waterstanden boven maaiveld varieert van 4% in scenario 1 tot 9% in scenario 5. Er dient
opgemerkt te worden dat in scenario 5 de afgegraven zones eigenlijk vijvers geworden zijn, maar voor
vergelijkbaarheid van de scenario’s nog steeds meegenomen worden als gebied buiten de vijvers.
Op basis van de verhouding tussen GxG-waterstanden boven maaiveld en onder maaiveld kan een droog/nat
ranking gemaakt worden van de scenario’s. Het gebied buiten de vijvers is duidelijk het droogst in scenario 1 en
het natst in scenario 5. Voor alle GxG-waarden is het procentueel aandeel van waterstanden boven maaiveld het
grootst voor scenario 5 en het kleinst in scenario 1.
In scenario 2 is de situatie buiten de vijvers tijdens de zomer (GLG-waarden) zeer vergelijkbaar met scenario 1.
In de winter (GHG-waarden) is het gebied buiten de vijvers in scenario 2 echter duidelijk natter dan in scenario 1.
Reden hiervoor is dat in scenario 2 de vijvers in de zomer gedeeltelijk droogvallen door afsluiten van de aanvoer
van beekwater, terwijl in de winter hoge vijverpeilen aangehouden worden. In de winter wordt daardoor
aanzienlijk meer water “vastgehouden” in het gebied waardoor ook vernatting optreedt in de zones buiten de
vijvers. In de winter is in scenario 2 het gebied buiten de vijvers eveneens natter dan in scenario 3 en scenario 4.
Voor alle GxG-waarden is het gebied buiten de vijvers in scenario 3 droger dan in scenario 4, en in scenario 4
droger dan in scenario 5.
Samengevat geldt voor het gebied buiten de vijvers volgende ranking van de scenario’s van droog naar nat:

wintersituatie (GHG): S1 - S3 – S4 – S2 – S5

zomersituatie (GLG): S1 ≈ S2 – S3 – S4 – S5

Tabel 67: Procentueel aandeel van zones buiten de vijvers met GxG-waarden boven en onder maaiveld in de
verschillende scenario’s.

In de vijvers is de variatie van het procentueel aandeel van GxG-waarden boven en onder maaiveld tussen de
verschillende scenario’s veel groter dan voor het gebied buiten de vijvers. In scenario 1 valt 75-82% van de
vijveroppervlakte droog (GxG-waarden onder maaiveld) door het afsluiten van de aanvoer van beekwater. Het
gemiddeld inundatiepercentage is dan 22.4%.
In scenario 2 is de omslag tussen winter en zomer overduidelijk. De GHG-waarde is representatief voor de
wintersituatie met hoge vijverpeilen waarbij 87% van de vijveroppervlakte waterstanden boven maaiveld heeft.
De GLG-waarde is representatief voor de zomersituatie met gedeeltelijke droogval van vijvers door het afsluiten
van de aanvoer van beekwater. In scenario 2 valt ongeveer 18% van de vijveroppervlakte droog in de zomer. Er
is nauwelijks verschil tussen scenario 1 en 2 wat betreft de verhouding van GLG-waterstanden boven en onder
maaiveld. Uitgemiddeld over het ganse jaar bedraagt in scenario 2 het gemiddeld inundatiepercentage in de
vijvers 55.5%.
In scenario 3 is een combinatie gemaakt van vijvers met droogval en vijvers met hoge peilen. Dit zorgt voor
ongeveer 50/50 verhouding van vijveroppervlakte met standen onder en boven maaiveld. Met andere woorden,
de helft van de vijveroppervlakte valt droog en de andere helft blijft onder water staan. In dit scenario is het
gemiddeld inundatiepercentage dan ook ongeveer 50%.
In scenario 4 en scenario 5 worden hoge waterpeilen aangehouden in de meeste vijvers en hebben enkele
vijvers een variabel peilregime met een relatief korte droogvalperiode. Dit weerspiegelt zich in hoge percentages
vijveroppervlakte met waterstanden boven maaiveld (73-86%). Er is nauwelijks verschil tussen scenario 4 en 5
wat betreft de verhouding van GHG-waterstanden boven en onder maaiveld. Er is wel een verschil in de
verhouding van GLG-waterstanden boven en onder maaiveld. In scenario 5 is bij de laagste waterstanden (GLG)
een groter aandeel van de oppervlakte geïnundeerd (79%) dan in scenario 4 (73%). Tevens ligt het gemiddelde
inundatiepercentage in de vijvers voor scenario 5 (85.7%) ook iets hoger dan voor scenario 4 (87%).
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Samengeval geldt voor de vijvers volgende ranking van de scenario’s van droog naar nat:

wintersituatie (GHG): S1 - S3 – S4 ≈ S5 – S2

zomersituatie (GLG): S1 ≈ S2 – S3 – S4 – S5

Tabel 68: Procentueel aandeel van zones in de vijvers met GxG-waarden boven en onder maaiveld in de
verschillende scenario’s.

In Tabel 69 en Tabel 70 is voor de verschillende scenario’s aangegeven wat het procentueel aandeel is van
zones met kwel en zones met infiltratie. Zowel in de terrestrische gebieden (buiten de vijvers) als in de vijvers zijn
er slechts beperkte verschillen tussen de scenario’s voor wat betreft het procentueel aandeel van positieve fluxen
(infiltratie) en negatieve fluxen (kwel).
Buiten de vijvers zijn de fluxen op 82-92% van de oppervlakte positief. Er is dus hoofdzakelijk infiltratie. In
scenario 1 en in de zomersituatie van scenario 2 treedt de minste kwel op in zones buiten de vijvers. In scenario
3 is er meer kwel dan in scenario 1 en zomersituatie scenario 2. Jaargemiddeld en in de winter is er in scenario 2
meer oppervlakte met kwel dan in scenario 3 en scenario 1, maar minder dan in scenario 4 en scenario 5. De
grootste oppervlakte met kwelflux buiten de vijvers komt voor in scenario 5 (18%).
In de vijvers geldt voor de meeste scenario’s ongeveer een 50/50 verhouding tussen kwel en infiltratie. In
scenario 3 is het aandeel van vijveroppervlakte met infiltratie het grootst (63%) en treedt er in de vijvers dus
duidelijk minder kwel op dan in de andere scenario’s. In scenario 4 en wintersituatie scenario 2 is er iets meer
vijveroppervlakte met infiltratie dan vijveroppervlakte met kwel. In scenario 5 is er nagenoeg evenveel
oppervlakte met kwel als infiltratie in de vijvers. In scenario 1 en zomersituatie scenario 2 is er iets meer
vijveroppervlakte met kwel dan vijveroppervlakte met infiltratie. In de vijvers neemt het aandeel van kwel toe met
afnemende vijverpeilen. Hoge vijverpeilen onderdrukken de kwel en geven aanleiding tot meer infiltratie in de
vijvers.
Tabel 69: Procentueel aandeel van zones buiten de vijvers met kwel en infiltratie in de verschillende scenario’s.

Tabel 70: Procentueel aandeel van zones binnen de vijvers met kwel en infiltratie in de verschillende scenario’s.

26.4.7 Vergelijking hydrologische effecten van maatregelscenario’s met het
nulscenario
Voor de verschillende scenario’s is telkens de GHG- en GLG-waarde vergeleken met de overeenkomstige GxGwaarde in het nulscenario. Verschilkaarten (in cm) zijn per scenario gegeven in Bijlage 24. Voor het maken van
de verschilkaarten is de GxG-waarde van het nulscenario afgetrokken van de GxG-waarde uit de
scenarioberekening (dus “scenario” min “nulscenario”). Dit impliceert dat positieve verschilwaarden
overeenkomen met een verlaging van de waterstand, en dus verdroging t.o.v. het nulscenario betekenen.
Negatieve verschilwaarden komen overeen met een verhoging van de waterstand, en betekenen dus vernatting
t.o.v. het nulscenario.

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

241

In Tabel 71 en Tabel 72 is per scenario voor de GxG-waarden aangegeven voor welk aandeel van de
oppervlakte van het gebied er een omslag optreedt van:

waterstanden onder maaiveld in het nulscenario naar waterstanden boven maaiveld (vernatting),

waterstanden boven maaiveld in het nulscenario naar waterstanden onder maaiveld (verdroging).
Daarnaast is ook aangegeven voor welk aandeel van de oppervlakte van het gebied er geen omslag optreedt:

waterstanden onder maaiveld in het nulscenario blijven onder maaiveld,

waterstanden boven maaiveld in het nulscenario blijven boven maaiveld.
In Tabel 71 staan de resultaten van de delen buiten de vijvers en in Tabel 72 voor de vijvers.
In delen buiten de vijvers komt omslag van de GxG-waarden van waterstanden onder maaiveld naar
waterstanden boven maaiveld nauwelijks voor (<2%). Er treedt in de scenario’s dus weinig “zichtbare” vernatting
op. Omslag van de GxG-waarden van waterstanden boven maaiveld naar waterstanden onder maaiveld komt
voor op 1%-9% van de oppervlakte. Op die plaatsen is er dus “zichtbare” verdroging. Binnen eenzelfde scenario
komen de grootste omslagpercentages voor bij de GHG-waarden. De meeste omslag van waterstanden boven
maaiveld naar waterstanden onder maaiveld vindt plaats in scenario 1 en scenario 4. Het ruimtelijk patroon van
de verdroging is echter verschillend. In scenario 1 strekt de verdroging zich uit over bijna het ganse gebied. In
scenario 4 treedt de verdroging vooral op in het noorden van het gebied en ter hoogte van de afgegraven zones
(zie GxG-verschilkaarten in Bijlage 24).
Er treedt minder omslag op van waterstanden boven maaiveld naar onder maaiveld in scenario 3. Het ruimtelijk
patroon van de verdroging is verschillend van dat in de andere scenario’s. De verdroging doet zich voornamelijk
centraal in het gebied voor. Omslag van waterstanden boven maaiveld naar onder maaiveld komt voor in
scenario 2 en scenario 5. Het ruimtelijk patroon van de beperkte verdroging in deze scenario’s is echter
verschillend. In scenario 2 strekt de verdroging zich uit over bijna het ganse gebied. In scenario 5 treedt de
verdroging vooral op in het noorden van het gebied en ter hoogte van de afgegraven zones (zie GxGverschilkaarten in Bijlage 24). Er dient ook opgemerkt te worden dat er in scenario 2 grote seizoensverschillen
(zomer/winter) optreden. In de zomer treedt sterke verlaging van GLG op en in de winter verhoging van de GHG,
behalve in de omgeving van het centrale deel van de zuidelijke vijverketen. In de zomer (GLG) is de situatie in
scenario 2 vergelijkbaar met scenario 1. In de winter is het in scenario 2 (GHG) natter dan scenario 3.
Tabel 71: Omslag van GxG-waarden buiten de vijvers in de maatregelscenario’s t.o.v. het nulscenario.

242

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

Tabel 72: Omslag van GxG-waarden in de vijvers in de maatregelscenario’s t.o.v. het nulscenario

Voor de verschillende scenario’s is ook de fluxwaarde vergeleken met de flux in het nulscenario. Verschilkaarten
(in mm/d) zijn per scenario gegeven in Bijlage 24. Voor het maken van de verschilkaarten is de fluxwaarde van
het nulscenario afgetrokken van de fluxwaarde uit de scenarioberekening. Dit impliceert dat positieve
verschilwaarden overeenkomen met een toename van de infiltratieflux en afname van de kwelflux. Negatieve
verschilwaarden komen overeen met afname van de infiltratieflux en toename van de kwelflux. Ter verduidelijking
van de verschuivingen die optreden in het kwel- en infiltratiepatroon zijn kaarten gemaakt met daarop de zones
waar omslag van kwel naar infiltratie optreedt, zones waar omslag van infiltratie naar kwel optreedt, en zones
waar het kwel/infiltratie patroon hetzelfde blijft (Bijlage 24).
In Tabel 73 en Tabel 74 is per scenario voor de kwel- en infiltratieflux aangegeven voor welk aandeel van de
oppervlakte van het gebied er een omslag optreedt van:

infiltratie naar kwel,

kwel naar infiltratie.

Daarnaast is ook aangegeven voor welk aandeel van de oppervlakte van het gebied er geen omslag optreedt:

de flux blijft >0, neerwaartse flux (infiltratie),

de flux blijft <0, opwaartse flux (kwel).
In Tabel 73 staan de resultaten voor de delen buiten de vijvers en in Tabel 74 voor de vijvers.
Voor scenario 2 is eveneens de vergelijking gegeven tussen de flux in de zomerperiode (vijvers geen
beekaanvoer), de flux in de winterperiode (vijvers constant hoog peil), en de gemiddelde flux.
In de delen buiten de vijvers komt omslag van de fluxwaarden van infiltratie naar kwel nauwelijks voor. Omslag
van kwel naar infiltratie komt voor op <1%-6% van de oppervlakte. Deze omslag treedt in scenario 1 het meest
op en het minst in scenario 2. Er dient wel opgemerkt te worden dat in scenario 2 de grote seizoensverschillen
(zomer/winter) optreden. In scenario 4 en 5 treedt meer omslag van infiltratie naar kwel op dan in de andere
scenario’s. De omslag doet zich voornamelijk voor ter hoogte van de afgegraven zones die daardoor meer gaan
draineren (zie uitleg bij scenario 4 en scenario 5). Verder treedt zulke omslag ook op in de zone tussen de
Heiweyerbeek en de Miezerikbeek, langs het traject van de Stiemer, en versnipperd tussen de Stiemer en het
kanaal. In scenario 4 en 5 manifesteert zich toename van kwel ter hoogte van de waterlopen als gevolg van de
vernattingsmaatregelen aan de waterlopen. In scenario 1 zijn deze maatregelen aan de waterlopen eveneens
van toepassing, maar het vernattingseffect wordt teniet gedaan door het veel grotere verdrogingseffect van de
droogvallende vijvers.
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Tabel 73: Omslag van kwel- en infiltratieflux buiten de vijvers in de maatregelscenario’s t.o.v. het nulscenario.

Tabel 74: Omslag van kwel- en infiltratieflux in de vijvers in de maatregelscenario’s t.o.v. het nulscenario.

26.4.8 Vergelijking vegetatiepotenties van scenario’s 1 tot 3 met het nulscenario en
met elkaar
In deze paragraaf worden de effecten van scenario 1, 2 en 3 op de vegetatiepotenties vergeleken met de
nulsituatie. De reden om deze scenario’s eerst afzonderlijk te beschouwen is dat deze scenario’s de meest
extreme maatregelen bevatten.
De globale ruimtelijke dekking van voorspelde vegetatiepotenties is weergegeven in Figuur 103. De
overeenkomstige kaartjes per vegetatietype zijn te vinden in Bijlage 26. In deze bijlage zijn de kaartjes van
verschillende scenario’s gegroepeerd. Uit de vergelijking tussen het nulscenario en de maatregelscenario’s in het
totaalbeeld komen de volgende verschillen tot uiting:

de drie maatregelscenario’s vertegenwoordigen een drogere situatie dan in het nulscenario – uitgezonderd
voor GHG in scenario 2. Dit leidt tot extra (tussen de drie scenario’s gemeenschappelijke) plaatsen waar
geen vegetatietype wordt toegekend aan droge locaties met veen of venig zand, in vergelijking met het
nulscenario (bv. rond de Grote Huyskensweyer en in het NO van het studiegebied);

ten opzichte van scenario’s 1 en 3 zijn in scenario 2 veel minder voorspellingen in het terrestrische deel.
Dit heeft te maken met de hoge GHG-waarden in brede zones in de lagere delen in scenario 2
(grondwaterstand vaak boven maaiveld), en een daarmee samenhangende beperking van de zones met
GHG-waarden tussen 0 en 50 cm onder maaiveld, die tegen de flanken van hoger gelegen zones
opschuiven en nauwer worden;

verschillende vijvers die in het nulscenario grotendeels de hydrologische potentie voor 3150
vertegenwoordigen (in de diepere delen), staan jaarrond droog in scenario’s 1 en 3 en herbergen daar
(vlakdekkende) potenties voor Berken-Eikenbos. De sterk wisselende waterstand in verschillende vijvers in
scenario 2 zorgt ervoor dat noch 3150, noch Berken-Eikenbos kunnen voorkomen, waardoor deze vijvers
als lege zones verschijnen in het totaalbeeld van scenario 2.
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Tekstkader 1: Hoe lees ik de grafieken met oppervlakte
percentages van vegetatiepotenties
Hieronder volgt toelichting hoe de grafieken in deze paragraaf gelezen moeten worden.
De Figuur 104 met donkergroene staafdiagrammen (“De oppervlaktepercentages uit Bijlage 25
in grafiekvorm”)

elk grafiekje komt overeen met één vegetatietype.

in elk grafiekje bevat de horizontale as de verschillende scenario’s.

in elk grafiekje geeft de verticale as het oppervlaktepercentage weer (volgens het rekenraster)
waarin elk vegetatietype potentieel voorkomt (volgens hydrologische en fysische
bodemkenmerken). Daarbij wordt ieder vegetatietype onafhankelijk van andere types
beschouwd: vermits één rekencel meerdere potentiële vegetatietypes kan opleveren, betekent
dit dat er overlap bestaat tussen de verschillende grafieken (vegetatietypes). De grafieken zijn
dus een kwantitatieve weergave van wat de kaartjes in Bijlage 26 tonen.

grafiekjes met hoge staven zijn vegetatietypes waarvoor in het studiegebied een relatief hoog
potentieel is gemodelleerd; het omgekeerde geldt voor de grafiekjes met lage staven. Dit komt
omdat er met een vaste schaalverdeling wordt gewerkt op de verticale as, om deze verschillen in
beeld te brengen.

binnen een grafiekje toont de variatie tussen de balkjes de variatie tussen de scenario’s.

balklengtes (en verschillen tussen balklengtes) kunnen worden vergeleken tussen grafiekjes
(vegetatietypes).

het enige nadeel van deze grafiekjes is dat de variatie tussen scenario’s minder goed te zien is,
als gevolg van de vaste schaal.
De Figuur 105 met lijngrafieken (“De oppervlaktepercentages uit Bijlage 25 relatief uitgedrukt
ten opzichte van (gedeeld door) het percentage in het nulscenario”)

de klemtoon ligt in deze grafiek op de nadere inspectie, binnen elk vegetatietype, van de
verschillen tussen scenario’s. De verschillen met vorige grafiek zijn:
o de verticale as gebruikt geen vaste schaalverdeling, maar zoomt voor elk vegetatietype
volledig in op het verschil tussen de scenario’s;
o er wordt om die reden met lijngrafieken gewerkt, die verschillen (‘sprongen’) directer in
beeld brengen;
o de verticale as drukt de verandering in potentiële oppervlakte relatief uit ten opzichte van
het nulscenario. Ten opzichte van de vorige grafiek wordt dus voor elk vegetatietype de
waarde gestandaardiseerd in relatie (gedeeld door) tot die van het nulscenario. Het
nulscenario krijgt dus altijd waarde 1. Een waarde 1.5 betekent dan dus ‘de helft meer dan
in het nulscenario’, en een waarde 0.75 betekent ‘een kwart minder dan in het nulscenario’.

deze grafiek maakt een kwantitatieve vergelijking tussen vegetatietypes moeilijker, maar ze
vergemakkelijkt de kwalitatieve vergelijking tussen vegetatietypes, voor wat betreft hun reactie
op verschillende maatregelscenario’s (vorm van de curves vergelijken).
In Bijlage 25, Figuur 104 en Figuur 105 zijn de oppervlakteaandelen van de potenties voor de vegetatietypes per
scenario weergegeven (in Figuur 105 relatief uitgedrukt t.o.v. het nulscenario). In Bijlage 26 is voor elk
vegetatietype per scenario het voorspelde voorkomen weergegeven. In Tekstkader 1 wordt toegelicht hoe beide
figuren dienen te worden gelezen. De volgende belangrijke patronen zijn daarin terug te vinden:

de potenties voor droge types blijven in alle scenario’s zeer dominant in oppervlakte-aandeel: BerkenEikenbos, Verbond van Struikhei en Kruipbrem, Droog heischraal grasland, Open Corynephorus-Agrostisgrasland op landduinen;

deze droge vegetatiepotenties schommelen 10 tot 20% t.o.v. het nulscenario, waarbij zij in scenario 1 en
3 (meest in scenario 1) toenemen als gevolg van de drogere situatie, en in scenario 2 een status quo in
oppervlakte-aandeel behouden t.o.v. het nulscenario vanwege de hogere GHG en het opgezette winterpeil
in alle vijvers;

vochtige tot natte terrestrische vegetatiepotenties gaan in alle scenario’s beduidend achteruit t.o.v. het
nulscenario (achteruitgang van ca. 40% is niet zeldzaam; variërend per vegetatietype). Dit komt door de
drogere GLG (en tevens GHG voor scenario 1 + 3) in een deel van of in het gehele studiegebied. Enige
uitzondering hier is de potentie voor Vochtig heischraal grasland in scenario 3, die niet beduidend achteruit
gaat in oppervlakte: enkele zones verdwijnen door verdroging, maar de potentie verschijnt meer op andere
plaatsen. Dit is enerzijds in de omgeving van de Stiemer en anderzijds op permanent emerse bodems van
enkele vijvers met zomergrondwaterstanden beneden 60 cm onder maaiveld en wintergrondwaterstanden
daarboven;

deze vochtige tot natte terrestrische vegetatiepotenties kennen hun dieptepunt in scenario 2. De
algemeen hogere GHG in vergelijking met scenario 1 zorgt voor smallere banden met GHG-waarden tussen
0 en 50 cm onder maaiveld (zie hoger), wat de potentiële verspreiding van deze vegetatietypes bijkomend
beperkt;

in scenario 3 is de achteruitgang in oppervlakte-aandeel van deze vochtige tot natte terrestrische
vegetatiepotenties vaak gelijk aan die in scenario 1, maar zijn de potenties meer ruimtelijk verspreid. Een
aantal vochtige tot natte types hebben in scenario 3 evenwel een hoger potentieel oppervlakte-aandeel dan
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scenario’s 1 en 2: Moerasspireaverbond, Rompgemeenschap van Pitrus, Grote zeggenvegetatie met Riet,
Verbond van Zwarte zegge, en Vochtig heischraal grasland. Moerasspireaverbond, Rompgemeenschap van
Pitrus en Ruigte Elzenbroekbos nemen in scenario 3 toe in de lokaal afgegraven delen (maatregel 4);
de amfibische vegetatietypes die niet voorkomen op voedselrijk slib (i.h.b. types 201, 202, 203 en 205)
kennen in scenario 1 en nog meer in scenario 2 een extreme relatieve toename van hun potentie (ca.
factor 10 of meer in scenario 2). Dit hangt vooral samen met de ontslibbing in deze scenario’s. Omdat de
ontslibbing in scenario 3 beperkter is, is ook de toename voor deze types daar beperkter. De oppervlakteaandelen t.o.v. het studiegebied komen in scenario’s 1 en 2 desalniettemin overeen met een beperkt deel
van de vijveroppervlakte. Het maximum wordt in scenario 2 behaald voor de Associatie van Biesvaren en
Waterlobelia, met potentieel 1.4% van de oppervlakte van het studiegebied. De reden is dat deze types
gebonden zijn aan niet al te diep water, terwijl vele vijvers van De Maten te diep zijn en deze
vegetatiepotenties daardoor dikwijls tot de oeverzones zijn beperkt. Bijzonder voor strikt voedselarme
vegetatietypes zoals deze, dient overigens onderstreept te worden dat bv. mogelijke nalevering van
voedingsstoffen uit de bodem na ontslibben een onbekende factor blijft voor de inschatting van de reële
herstelkansen, en dat voedselarm water bij aanvoer van beekwater (bv. in scenario 2) daarbij een primaire
vereiste is;
de Naaldwaterbiesassociatie wordt gelinkt aan de aanwezigheid van slib en de potentiële oppervlakte
ervan neemt dan ook af tot nul in scenario’s 1 en 2 (uitgaande van een voedselarm milieu); ook in scenario
3 is er een duidelijke achteruitgang. Behalve de afwezigheid/afname van slibhoudende vijvers is de
associatie ook gevoelig voor droogte of voor permanent hoog water; het laatste verklaart de afname in
scenario 3 in de vijvers met slib;
de potentie voor habitattype 3150 (Fonteinkruidverbond, Kikkerbeetverbond en verwanten) neemt eveneens
sterk af in scenario’s 1 en 2 (met ca. 60 tot 70%), omwille van de lage waterstanden in de droge periode
van het jaar. In scenario 3 is dit fenomeen veel beperkter in omvang, en zorgen de verhoogde waterstanden
in de vijvers met beekaanvoer voor extra zones met potentie.

De bespreking van de indicatoren is geïntegreerd met de bespreking voor scenario’s 4 en 5; zie paragraaf 26.4.9.
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Figuur 103: De mate waarin een vegetatietype is gemodelleerd in De Maten voor het nulscenario en de
maatregelscenario’s (enkel alle originele vegetatietypes zijn beschouwd, dus niet de extra aquatische types 208
en 209 (zie paragraaf 18.2)). Terrestrisch en aquatisch gedeelte zijn geïntegreerd. Oranje: één of meer potentiële
vegetatietypes worden voorspeld, lichtgeel: zone waar een toetsing gebeurde, maar de omstandigheden voor
geen enkel type voldeden; zwart omrand: vijvers; grijs: geurbaniseerd (op basis van BWK).
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Figuur 104: De oppervlaktepercentages uit Bijlage 25 in grafiekvorm. Voor uitleg over het lezen van de grafieken
zie tekstkader 1.
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Vervolg Figuur 104.
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Figuur 105: De oppervlaktepercentages uit Bijlage 25 relatief uitgedrukt ten opzichte van (gedeeld door) het
percentage in het nulscenario. Voor uitleg over het lezen van de grafieken zie tekstkader 1.
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Vervolg Figuur 105.
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26.4.9 Vergelijking vegetatiepotenties van scenario’s 4 en 5 met het nulscenario, met
vorige scenario’s en met elkaar
De globale ruimtelijke dekking van voorspelde vegetatiepotenties is weergegeven in Figuur 103, waarbij nog
steeds is uitgegaan (zoals voorheen) van originele vegetatietypes, dus zonder de extra types 208 en 209. De
overeenkomstige kaartjes per vegetatietype (inclusief 208, 209) zijn te vinden in Bijlage 26. In deze bijlage zijn de
kaartjes van verschillende scenario’s gegroepeerd. Uit de vergelijking tussen het nulscenario en de
maatregelscenario’s 4 en 5 in het totaalbeeld blijkt:

de zones waar een voorspelling kon worden gemaakt in scenario’s 4 en 5 zijn zeer gelijkend aan het beeld
in het nulscenario (in tegenstelling tot de drogere scenario’s 1 en 3 en de sterkere peilfluctuaties in scenario
2). Zo hebben de meeste ‘lege’ zones dezelfde oorzaken als in het nulscenario (zie paragraaf 18.3):
o droge zones met venig zand of veen corresponderen niet met een potentieel vegetatietype in NICHE
Vlaanderen (in het NO van het studiegebied en tussen Grote Dillikensweyer en Grote Huyskensweyer
(vijvers 13 en 18)). Dergelijke zones treden dus minder ruim op rond vijvers als in de vorige
maatregelscenario’s;
o verschillende terrestrische zones zijn te nat gemodelleerd in vergelijking met de werkelijkheid, in die
mate dat er in NICHE Vlaanderen geen vegetatietype correspondeert (o.a. het zuidoosten, en tussen
Schreyweyer (vijver 9) en de Volmolen (vijver 23));

de GHG (t.o.v. maaiveld) in scenario 4 is in de afgegraven, grondwatergevoede depressies heel wat lager
dan in scenario 3 vanwege een andere modelschematisatie (artefact, te droog gemodelleerd), en daarmee
ook lager dan in het nulscenario. Ook hier ontbreekt vaak een voorspelling door het venig zand of de
veenbodem. De GLG is in scenario 4 meer gelijkend aan dat in het nulscenario, maar wel wat hoger in de
zone rond de Grote Huyskensweyer en Den Peerdsdiefweyer (vijvers 18 en 37);

in scenario 5 daarentegen komen GLG en GHG op diverse plaatsen hoger dan in het nulscenario, als
gevolg van de beekwatergevoede afgegraven depressies, de hogere vijverpeilen en de verminderde
drainage door beken. Als gevolg hiervan breiden de zones van het nulscenario waar het te nat is
gemodelleerd, verder uit (geen voorspelling met NICHE-Vlaanderen);

de meeste vijvers zijn jaarrond opgestuwd en krijgen daarom een hoge hydrologische potentie voor 3150.
In overige vijvers (in meerdere mate in scenario 4) is er een droogvalregime aan de oevers en wordt 3150
beperkt tot de diepere delen. In die vijvers wordt ook ontslibd en neemt de potentie voor oligotrofe,
amfibische vegetatietypes in belangrijke mate toe aan de oevers. Daardoor wordt in de meeste vijvers over
de hele oppervlakte minstens één vegetatiepotentie voorspeld.
In Bijlage 25, Figuur 104 en Figuur 105 zijn de oppervlakteaandelen van de potenties voor de vegetatietypes per
scenario weergegeven (in Figuur 105 relatief uitgedrukt t.o.v. het nulscenario). In Tekstkader 1 wordt toegelicht
hoe beide figuren dienen worden gelezen. De volgende belangrijke patronen zijn daarin terug te vinden:

de potenties voor droge types blijven in scenario’s 4 en 5 zeer dominant in oppervlakte-aandeel: BerkenEikenbos, Verbond van Struikhei en Kruipbrem, Droog heischraal grasland, Open Corynephorus-Agrostisgrasland op landduinen. In scenario 4 (zoals in scenario 2) is het aandeel ongeveer gelijk aan dit in het
nulscenario; in scenario 5 (dat natter is) gaat de potentie voor deze types er wel ca. 5% op achteruit t.o.v.
het nulscenario. Scenario 5 scoort daarmee lager dan alle andere scenario’s voor droge types;

vochtige tot natte terrestrische vegetatiepotenties bereiken in scenario’s 4 en 5 een niveau in de buurt
van het nulscenario – soms erboven, soms eronder, en zonder consequent verschil tussen scenario 4 en
5. In elk geval is de sterke achteruitgang die we voor deze potenties zagen in scenario’s 1 tot 3, hier niet
meer aan de orde. De ruimtelijke verspreiding van deze potenties is meestal gelijkaardig aan die in het
nulscenario;

van de vochtige tot natte terrestrische vegetatiepotenties gaan twee types opvallend vooruit t.o.v. het
nulscenario: het Verbond van Veenmos en Snavelbies (vooral in randen van vijvers en in scenario 5 ook
nabij de Stiemer) en het Hoogveenmosverbond (vooral uitbreiding rond de Grote Huyskensweyer door de
hogere GLG dan in het nulscenario);

enkele vochtige tot natte terrestrische vegetatiepotenties blijven in scenario 4 en/of 5 wel 10% of meer
onder het niveau van het nulscenario: Moerasspireaverbond, Rompgemeenschap van Pitrus (enkel
scenario 4), Grote zeggevegetatie met Riet, het Verbond van Zwarte Zegge en Vochtig heischraal grasland.
Het zijn potenties die in het nulscenario onder meer vertegenwoordigd waren ter hoogte van ‘Platte Pier’ en
‘De Heiweyer’. Deze zones zijn in scenario 4 en 5 afgegraven. Voor deze types wordt het er volgens de
modellering hetzij te droog (artefact in scenario 4), hetzij te nat door de beekwatertoevoer (scenario 5);

de (zuivere en goed ontwikkelde) amfibische vegetatietypes die niet voorkomen op voedselrijk slib
(i.h.b. types 201, 202, 203 en 205) kennen vooral in scenario 4 en ook in scenario 5 een extreme relatieve
toename van hun potentie (vergelijkbaar aan het niveau in scenario 2). Dit hangt vooral samen met de
ontslibbing in deze scenario’s, en het hogere aantal vijvers met een droogvalregime aan oevers in scenario
4. De oppervlakte-aandelen t.o.v. het studiegebied komen in alle maatregelscenario’s desalniettemin
overeen met een beperkt deel van de vijveroppervlakte. Het maximum wordt in scenario 2 en 4 behaald
voor de Associatie van Biesvaren en Waterlobelia, met potentieel 1.4% van de oppervlakte van het
studiegebied. De reden is dat deze zuivere plantengemeenschappen gebonden zijn aan niet al te diep
water, terwijl vele vijvers van De Maten te diep zijn en deze vegetatiepotenties daardoor dikwijls tot de
oeverzones zijn beperkt.

kijken we daarentegen naar de amfibische habitattypes in goede staat van instandhouding (208: 3110;
209: 3130_aom), dan kan worden gesteld dat de potenties voor diverse habitatdefiniërende soorten (zie
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eerder) veel ruimer gaan dan voor de plantengemeenschappen. Door ook diepere delen toe te laten, is het
voornaamste verschil tussen de scenario’s vooral te wijten aan het ontslibd zijn van de vijverbodem. Zo
voorspelt scenario 4 ca. 80 keer meer potentie voor deze habitattypes in vergelijking met het nulscenario,
en scenario 5 ca. 60 keer (minder ontslibbing dan in scenario 4, bv. niet in de Grote Huyskensweyer). Beide
habitattypes behalen potentieel 4.1% van de oppervlakte van het studiegebied in scenario 4 en 2.8% in
scenario 5. Hierbij dient wel te worden opgemerkt:
o
dat de potentiële locaties voor beide habitattypes zo goed als volledig overlappen;
o
dat de gestelde abiotische randvoorwaarden een jaarrond diepe waterkolom toelaten. Dit verklaart
de hoge gemodelleerde potentie, die enkel nog door de aanwezigheid van slib is ingeperkt. Er is
echter geen nauwkeurige wetenschappelijke informatie over hoeveel jaren na elkaar permanent hoge
waterstanden toelaatbaar zijn voor verschillende soorten. Er kan verondersteld worden dat de
condities voor méér habitattypische soorten geschikt worden naarmate er in bepaalde jaren wel een
(quasi) droogval optreedt van hun standplaats;
o
er dient ook onderstreept te worden dat mogelijke nalevering van voedingsstoffen uit de bodem na
ontslibben een onbekende factor blijft voor de inschatting van de reële herstelkansen, en dat
voedselarm water bij aanvoer van beekwater (zoals in scenario’s 4 en 5) daarbij een primaire vereiste
is;
de Naaldwaterbiesassociatie wordt gelinkt aan de aanwezigheid van slib. De potentiële oppervlakte ervan
in scenario’s 4 en 5 neemt dan ook af tot het niveau van scenario 3, ten opzichte van het nulscenario.
Behalve de afname van slibhoudende vijvers is de associatie ook gevoelig voor droogte of voor permanent
hoogwater;
de potentie voor habitattype 3150 (Fonteinkruidverbond, Kikkerbeetverbond en verwanten) behaalt in
scenario 4 en nog meer in scenario 5 hogere potenties dan in het nulscenario. De maatregelscenario’s 1, 2,
en 3 leidden voor deze potentie nog tot achteruitgang. De vooruitgang komt door het hoger opzetten van
vijverpeilen, en in scenario 5 de mindere mate van droogval dan in scenario 4.

Tekstkader 2: Hoe lees ik de grafieken met indicatoren voor
maatregelscenario’s
Hieronder volgt toelichting hoe de grafieken met indicatoren in deze gelezen moeten worden.
Figuur 106 met blauwe staafdiagrammen (“De waarde van de indicatoren volgens paragraaf
26.2, voor het nulscenario en de maatregelscenario’s”).

elk grafiekje komt overeen met één indicator. De volgorde is dezelfde als in de overeenkomstige
tabellen.

in elk grafiekje bevat de horizontale as de verschillende scenario’s.

in elk grafiekje geeft de verticale as de waarde weer van de indicatoren.

de verticale as hanteert geen vaste schaalverdeling, maar baseert zich op de maximale waarde
van balkjes binnen elke grafiek, of op de waarde van een criteriumlijn als deze hoger ligt.

de grafiekjes van de PCT-indicatoren geven een oppervlaktepercentage weer (volgens het
rekenraster). Opnieuw geldt dat overlap zal bestaan tussen indicatoren (cf. donkergroene
staafdiagrammen).

de IHD-indicatoren geven hetzij een oppervlakte in ha, hetzij een percentage weer, zoals
gedefinieerd in Tabel 45. Bovendien wordt het criterium weergegeven als een horizontale lijn.
Opnieuw geldt dat overlap zal bestaan tussen indicatoren en met de PCT-indicatoren (cf.
donkergroene staafdiagrammen).

Omdat de indicatoren uiteenlopende ladingen (definities) dekken, is het raadplegen van de
definities in paragraaf 26.2 belangrijk bij de interpretatie, en kunnen niet alle indicatoren zonder
meer met elkaar worden vergeleken.
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Het besproken patroon van de potenties voor vegetatietypen weerspiegelt zich grosso modo in de indicatoren
(Tabel 75 en Figuur 106). In Tekstkader 2 wordt toegelicht hoe beide figuren dienen te worden
gelezen.Scenario’s 1 en 2 liggen in vele gevallen verder verwijderd van het nulscenario dan scenario 3, met
dikwijls scenario 2 als extreemste. Scenario’s 1 tot 3 wijken steeds in dezelfde zin af van het nulscenario voor
de indicatoren. Dit geldt zowel in positieve zin als negatieve zin in verhouding tot de doelstellingen:

positief voor:
o PCT_AQ_amf_oli, PCT_AQ_amf_eutr IHD_3110(_ONAFH) en IHD_3130_zand(_ONAFH);
o PCT_DROOG_oli en IHD_DROOG_OLI;

negatief voor alle andere.
Dit betekent dat de keuze voor hydrologische en ontslibbingsmaatregelen, gericht op oligotrofe amfibische
vegetatietypes, in scenario’s 1 tot 3 ten koste gaat van de potentiële oppervlakte van andere natuurwaarden in
de nulsituatie (= de actuele hydrologische condities onder de assumptie van gunstige chemische en
beheerkwaliteit voor elk individueel vegetatietype / natuurwaarde). En dit ondanks aanvullende maatregelen in
scenario 3, gericht op die andere natuurwaarden.
In scenario’s 4 en 5 zijn de waarden voor de bovenvermelde, positief geëvolueerde indicatoren gelijkaardig of
nog beter, in relatie tot de hersteldoelen. Uitzondering hier is een lichte achteruitgang van PCT_DROOG_OLI en
IHD_DROOG_OLI in scenario 5 (nattere omstandigheden). In het bijzonder slagen deze scenario’s erin om de
voormelde dualiteit grotendeels op te heffen, in die zin dat andere hersteldoelen er nu beperkter op
achteruitgaan, of zelfs vooruitgaan ten opzichte van het nulscenario:

een beduidende vooruitgang ten opzichte van het nulscenario is te zien voor PCT_AQ_3150,
PCT_MOERAS, IHD_91E0_oli_meso, IHD_VOGELS en in scenario 5 ook PCT_AMFIBIE;

een zeer beperkte achteruitgang tot ± gelijkstand t.o.v. het nulscenario is te zien voor PCT_NAT_oli,
PCT_VEEN_oli, PCT_NATorVEEN_eutr en in scenario 4 ook IHD_4010;

de enige indicatoren die het nog steeds minder goed doen dan het nulscenario, zijn PCT_AMFIBIE in
scenario 4 en IHD_4010 in scenario 5. Deze verschillen zijn evenwel vooral het gevolg van artefacten in de
hydrologische modellering, in afgegraven delen en lage (te natte) zones.
De criteria voor de IHD-indicatoren – onder de assumptie van gunstige chemische en beheerkwaliteit – worden:

voor IHD_DROOG_OLI en IHD_4010 in alle scenario’s (ruim) gehaald;

voor IHD_3110(_ONAFH) gehaald in alle scenario’s behalve het nulscenario;

voor IHD_91E0_oli_meso gehaald in alle scenario’s behalve scenario 2;

voor IHD_VOGELS enkel gehaald in scenario’s 4 en 5;

voor IHD_3130_zand(_ONAFH) in geen enkel scenario gehaald. De indicator die de abiotische condities van
het habitattype beter tracht te omvatten (3130_zand_ONAFH) is daarbij minder ver verwijderd van het
criterium (73 ha), maar blijft er behalve in scenario 2 toch nog meer dan 50% onder. Scenario 4 scoort hier
het hoogst na scenario 2, met 33.2 ha.
Dezelfde opmerkingen zoals vermeld bij de bespreking van amfibische habitattypes gelden ook voor de IHDindicatoren voor 3110 en 3130_zand (ruimtelijke overlap; wat bij permanent hoog water; bedreiging nutriënten).
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Tabel 75: De waarde van de indicatoren volgens paragraaf 26.2, voor het nulscenario en de maatregelscenario’s.
De varianten ‘xxx’_ONAFH proberen de habitattypes meer omvattend te benaderen (namelijk onafhankelijk van
individuele vegetatietypes), dan wanneer gebaseerd op individuele plantengemeenschappen die ertoe behoren
(zoals in ‘xxx’).
Indicator
PCT_AQ_3150
PCT_AQ_amf_eutr
PCT_AQ_amf_oli
PCT_DROOG_oli
PCT_NAT_oli
PCT_VEEN_oli
PCT_NATorVEEN_eutr
PCT_AMFIBIE
PCT_MOERAS
IHD_DROOG_oli
IHD_3110
IHD_3110_ONAFH
IHD_3130_zand
IHD_3130_zand_ONAFH
IHD_4010

IHD_91E0_oli_meso
IHD_VOGELS

Eenheid Criterium Nulscenario Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5
%
3.7
1.5
1.1
3.2
4.4
5.3
%
3.0
0.0
0.0
0.8
0.6
0.7
%
0.1
0.8
1.6
0.3
1.4
1.1
%
50.4
55.8
50.2
52.8
50.6
48.2
%
18.2
15.7
12.0
16.1
17.5
17.2
%
7.3
4.8
3.2
4.7
6.8
7.2
%
13.8
7.5
6.7
9.2
12.2
13.2
%
1.6
0.7
1.2
1.3
1.3
1.8
%
11.8
5.1
5.2
8.4
13.4
16.4
ha
> 139
218.6
261.4
228.7
241.9
230.9
215.5
ha
>2
0.8
6.9
11.6
2.8
11.2
9.0
ha
>2
0.4
17.2
34.7
7.2
33.2
23.0
ha
> 73
0.6
3.1
5.7
1.3
4.3
2.5
ha
> 73
0.4
17.2
44.9
7.2
33.2
23.0
ha
> 34
81.5
60.1
48.0
69.7
82.0
73.9
% t.o.v.
actuele
opp 91E0
> 75
157.4
97.9
54.8
103.2
167.8
167.9
ha
> 100
96.7
41.7
42.4
69.0
109.5
133.9
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Figuur 106: De waarde van de indicatoren volgens paragraaf 26.2, voor het nulscenario en de
maatregelscenario’s (cf. Tabel 75). Voor uitleg over het lezen van de grafieken zie tekstkader 2. De varianten
‘xxx’_ONAFH proberen de habitattypes beter omvattend te benaderen (meer onafhankelijk van individuele
plantengemeenschappen), dan wanneer gebaseerd op individuele plantengemeenschappen die ertoe behoren
(zoals in ‘xxx’). Bij de IHD-indicatoren is tevens het toegepaste criterium aangeduid als paarse lijn.
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Vervolg Figuur 106.

26.4.10
Potentieel effect van de maatregelscenario’s op landbouwpercelen en
bebouwde percelen
Gebruik makend van het regionale model is er voor de scenario’s met verhoging van de drainagebasis van de
grote waterlopen (maatregel 8 t/m 10) nagegaan in welke mate er verhoging van de waterstand optreedt in de
ruimere omgeving rond het kerngebied van De Maten. Dit is voornamelijk van belang ter hoogte van
landbouwpercelen en bebouwde percelen. Door overlay van de landbouwpercelenkaart met de kaart met
berekende verschillen in waterstand (verschil t.o.v. nulscenario) kan het potentiële effect op landbouwpercelen
geëvalueerd worden. Door overlay van de gekadastreerde gebouwenkaart met de kaart met berekende
verschillen in waterstand (verschil t.o.v. nulscenario) kan het potentiële effect op bebouwde percelen
geëvalueerd worden. Enkel percelen buiten SBZ-H gebied worden daarbij in beschouwing genomen.
Met het regionale model (permanent regime, wintersituatie) is bepaald wat het verschil in waterstand is tussen
het nulscenario en de scenario’s met verhoging van de drainagebasis van de grote waterlopen. Met het regionaal
model wordt in permanent regime de wintersituatie gesimuleerd (grondwateraanvulling). Dit laat niet toe om GxGwaarden te bepalen (transiënt regime noodzakelijk), maar de resultaten zijn representatief voor de natte periode
van het jaar en kunnen beschouwd worden als gemiddelde waterstanden in de natte periode van het jaar. Merk
verder op dat de gridcellen van het regionale model een variabele grootte hebben, gaande van 50 m ter hoogte
van het kerngebied (vijvercomplex) tot 400 m op het plateau. De resultaten van het regionale model kunnen dus
niet rechtstreeks vergeleken worden met de resultaten van de individuele scenarioberekeningen van het lokale
model.
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Figuur 107 toont de overlay van de landbouwpercelenkaart met de berekende verschillen in waterstand
(maximale verhoging van de waterstand t.o.v. nulscenario) uit het regionale model. Ter hoogte van de meeste
landbouwpercelen is de gemiddelde verhoging van de waterstand kleiner dan 5 cm. Op enkele percelen aan
oostelijke en noordelijke zijde van het kerngebied is de gemiddelde verhoging van de waterstand groter dan 5 cm
(5 tot 25 cm). De betreffende percelen bestaan voornamelijk uit graslanden. Om te evalueren in welke mate de
verhoging van de waterstand een risico op merkbare vernatting impliceert, is voor de zone met een
waterstandsverhoging > 5 cm bekeken welke de waterstand t.o.v. maaiveld is. Dit is weergegeven in Figuur 108.
Daaruit blijkt dat ter hoogte de landbouwpercelen waar een waterstandverhoging groter dan 5 cm optreedt, de
berekende grondwaterstand minstens 1 meter onder maaiveld ligt. Er is dus weinig risico op merkbare vernatting
op landbouwpercelen. De maximale verhoging van de watertafel op landbouwpercelen bedraagt 0.5 m. Op het
betreffende perceel is de waterstand ongeveer 2 meter onder maaiveld, dus ook daar is er weinig risico op
merkbare vernatting.
Figuur 107 toont de overlay van de kadastrale gebouwenkaart met de kaart met berekende verschillen in
waterstand (maximale verhoging van de waterstand t.o.v. nulscenario) uit het regionale model. Ter hoogte van de
meeste gebouwen is de gemiddelde verhoging van de waterstand kleiner dan 10 cm. Nabij de grenzen van het
SBZ-H gebied en in de zone tussen de twee vijverketens die geen deel uitmaakt van het SBZ-H gebied, komen
echter ook gebouwen voor op locaties waar de berekende gemiddelde verhoging van de waterstand oploopt tot
30-50cm. Om te evalueren in welke mate de verhoging van de waterstand een risico op merkbare vernatting
impliceert, is voor de zone met een waterstandsverhoging > 5 cm bekeken welke de waterstand t.o.v. maaiveld
is. Dit is weergegeven in Figuur 108. Daaruit blijkt dat ter hoogte van de meeste bebouwde percelen waar een
waterstandverhoging groter dan 5 cm optreedt, de berekende grondwaterstand minstens 1 meter onder maaiveld
ligt. Er is dus weinig risico op merkbare vernatting op bebouwde kadasterpercelen. Er zijn twee zones van
beperkte omvang waar het regionale model een waterstandverhoging van >5 cm voorspelt en tevens
waterstanden op minder dan 1 meter onder maaiveld.

Ten zuidoosten van het SBZ-H gebied is er een beperkte zone waar op basis van het regionale model de
berekende waterstand net boven of tegen maaiveld aan liggen (0-1 m onder maaiveld). De berekende
verhoging van de waterstand bedraagt er echter slechts 10 cm. Er is mogelijk vernatting in dit gebied maar
de omvang is beperkt. Het gaat om een kleine zone en een maximale verhoging van 10 cm.

Ter hoogte van de noordelijke tip van het SBZ- gebied is er een kleine zone waar het regionale model
waterstanden nabij of boven maaiveld berekent. De berekende verhoging van de waterstand varieert er
tussen 10 en 20 cm. Deze zone is gelegen binnen de afbakening van het lokale model dat betrouwbaardere
resultaten levert per scenario (hogere resolutie en transiënte berekening). In het lokale model zijn voor dit
gebied in alle scenario’s GHG-waterstanden van meer dan 1 meter onder maaiveld berekend (zie Bijlage
23). Uit terreinervaring blijkt de grondwaterstand in deze zone wat dichter tegen maaiveld te liggen dan
berekend. Met een verhoging van de waterstand tot 20 cm kan er dan mogelijk een beperkt
vernattingseffect zijn. Meting van de grondwaterstand in deze zone kan verdere duidelijkheid bieden m.b.t.
het risico op vernatting ter hoogte van de bebouwde percelen.
Er zijn drie zones waar de berekende gemiddelde verhoging van de waterstand oploopt tot 30-50 cm, namelijk:

nabij de grens van het SBZ-H gebied ten noorden van Heiweyerbeek (ter hoogte van vijvers 29, 30, 31)

nabij de grens van het SBZ-H gebied ten zuiden van de Stiemer (ter hoogte van vijvers 23 en 36)

in de zone tussen de twee vijverketens die geen deel uitmaakt van het SBZ-H gebied; vooral delen
grenzend aan de Miezerikbeek
In deze zones is de -met het regionale model berekende- grondwaterstand 1.0 tot 2.5 m onder maaiveld. Waar
de grondwaterstand ongeveer 1 m onder maaiveld bedraagt; kan de berekende verhoging van 30-50 cm
resulteren in een merkbare vernatting. Op een beperkt aantal percelen met kadastrale gebouwen dicht bij de
grens van het SBZ-H gebied is dit het geval. Daar worden in de scenarioberekeningen met het lokale model bij
de natte scenario’s (2, 4 en 5) ook grondwaterstanden nabij maaiveld berekend. Bij het doorvoeren van
vernattende maatregelen kan er op die percelen met kadastrale gebouwen merkbare vernatting optreden. Het
gaat om een beperkt aantal percelen die op minder dan 200 meter van de rand van de grenzen van het SBZ-H
gebied liggen. Meting van de grondwaterstand in deze zones kan verdere duidelijkheid bieden m.b.t. het risico op
vernatting ter hoogte van de bebouwde percelen.
Voor het kerngebied kan nog meer gedetailleerde informatie bekomen worden over de wijziging van de
waterstand ter hoogte van landbouwpercelen en kadastrale gebouwen op basis van de resultaten van het lokale
model. Het lokale model heeft een hogere resolutie (12.5 m x12.5 m) en is toegepast onder transiënt regime op
basis waarvan GxG-waarden berekend kunnen worden. Voor de verschillende scenario’s zijn in Bijlage 23 de
GHG-verschilkaarten weergegeven met overlay van de landbouwpercelen en kadastrale gebouwen. Uit de GHGverschilkaarten blijkt dat er enkel in scenario 2, 4 en 5 vernatting optreedt op een (beperkt) aantal
landbouwpercelen en bebouwde kadasterpercelen. Het betreft percelen aan de noordwestelijke en zuidoostelijke
zijde van het SBZ-H gebied en percelen gelegen in de zuidelijke zone tussen beide vijverketens die geen deel
uitmaken van het SBZ-H gebied. De verhoging van de GHG op die percelen bedraagt maximaal 20 cm.
Om te evalueren in welke mate de verhoging van de waterstand een risico op merkbare vernatting impliceert, zijn
in Bijlage 23 voor de verschillende scenario’s GHG-kaarten (waterstand t.o.v. maaiveld) weergegeven in overlay
met de landbouwpercelen en kadastrale gebouwen. Uit de GHG-kaarten blijkt dat voor alle percelen waar een
verhoging van de waterstand optreedt, de berekende GHG minstens 1 meter onder maaiveld ligt. Er is dus ook
nabij het kerngebied (in de perimeter van het lokaal model) weinig risico op merkbare vernatting op
landbouwpercelen en bebouwde percelen.
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Figuur 107: Overlay van de landbouwpercelen (boven) en kadastrale gebouwen (onder) met de berekende
verschillen in waterstand (maximale verhoging van de waterstand t.o.v. nulscenario) uit het regionale model.
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Figuur 108: Overlay van de landbouwpercelen (boven) en kadastrale gebouwen (boven) met de berekende
waterstand t.o.v. maaiveld uit het regionale model (nulscenario).
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26.4.11

Conclusies

In de scenario-analyse is gezocht naar een maatregelpakket waarbij de potenties voor amfibische vegetatie van
habitats 3110 en 3130 werden vergroot en tegelijk sterke achteruitgang van vochtige en natte habitats werd
voorkomen c.q. werden vergroot. Maatregelscenario’s zonder aanvoer van beekwater naar al de vijvers (S1) of
een hoog peil in de winter en droogval in de zomer in al de vijvers (S2) of in een aanzienlijk deel van vijvers een
geen aanvoer van beekwater (S3) leiden tot verbetering van de potenties voor amfibische habitats. Zulke
scenario’s leiden echter tot een sterke achteruitgang van grondwaterafhankelijke terrestrische habitats als gevolg
van verlagingseffecten op de grondwaterstand op schaal van het natuurgebied en realiseren niet in voldoende
mate het leefgebied van moerasbroedvogels. De reden voor dit ‘dilemma’ is dat een aanzienlijk deel van de
grondwaterafhankelijke terrestrische habitats momenteel voor een hoog grondwaterregime afhankelijk is van
opgestuwde en weinig fluctuerende vijverpeilen. Ook het leefgebied van moerasvogels is gebaat bij hoge
vijverpeilen. Om deze reden is gezocht naar maatregelscenario’s waarbij de potenties voor amfibische habitats
wel verbeteren en tegelijk sterke achteruitgang van grondwaterafhankelijke habitats voorkomt. In deze meer
uitgekiende scenario’s krijgt een beperkt deel van de vijvers een opgelegd droogvalregime en wordt in drietal
laagten met ondiep afgraven gunstige waterregimecondities voor voedselarme amfibisch en natte habitats
nagestreefd. Tevens wordt met verhogen van het peil van specifieke vijvers getracht de kwaliteit van het
grondwater voor actueel aanwezige afhankelijke habitats te verbeteren. Voorts draagt het verhogen van de
drainagediepte van de Heiweyerbeek, Miezerikbeek en Stiemer bij aan een beter grondwaterregime voor
grondwaterafhankelijke habitats.
De zoektocht heeft twee verfijnde scenario’s (S4 en S5) opgeleverd die als basis kunnen dienen voor de
uitwerking van een voorkeurscenario. Grosso modo komen de effecten van deze twee scenario’s sterk met
elkaar overeen. Ze hebben samenvattend de volgende effecten op natuurpotenties op basis van een evaluatie
van de effecten door verandering van louter en alleen het waterregime en wel of geen slibverwijdering in de
vijvers:

De potenties voor droge habitats zijn in een groot deel van het gebied aanwezig. In het nattere scenario S5
gaan deze wel iets achteruit. De IHD’s voor oligotrofe, droge milieus worden daarbij gehaald.

Vochtige tot natte terrestrische vegetatiepotenties bereiken een niveau in de buurt van het nulscenario –
soms erboven, soms eronder.

De IHD’s voor natte heide (habitat 4010) en de relatief voedselarme vorm van alluviale bossen
(91E0_oli_meso) worden gerealiseerd.

De potenties van het Verbond van Veenmos en Snavelbies en het Hoogveenmosverbond gaan vooruit;

De potenties van voedselarme amfibische vegetatietypes gaan sterk vooruit. Voor habitat 3110 wordt
daarbij het oppervlaktedoel van de IHD bereikt en die voor H3130 tot ca. 30 tot 50 % (resp. S5 en S4). Het
IHD voor zwak gebufferde vennen kan dus in de uitgekiende scenario’s niet volledig worden gerealiseerd.

Voedselrijke amfibische vegetatie (Naaldwaterbies-ass.) neemt door slibverwijdering af.

De potentie voor habitattype 3150 (Fonteinkruidverbond, Kikkerbeetverbond en verwanten) neemt toe door
het opzetten van vijverpeilen.

Het aandeel water- en moeraslandschap voor moerasbroedvogels neemt toe.

In het nattere scenario S5 nemen droogvallende voortplantingsmilieus voor amfibieën toe.
De scenarioanalyse van vegetatiepotenties heeft plaatsgevonden op basis van effecten op het
waterstandsregime. Wanneer ook de chemische condities worden beschouwd kunnen op basis van de
systeemanalyse de volgende kanttekeningen worden geplaatst bij boven vermelde voorspelde effecten:








Voor zeer zwak gebufferde vennen en voedselarme vormen van zwak gebufferde vennen (habitats 3110 en
3130; toename oppervlakte, verbeteren kwaliteit) kan de realisatie van een voldoende voedselarm milieu
problematisch zijn. Hiervoor zijn twee oorzaken. Na slibverwijdering kan de blootgelegde minerale
ondergrond nog steeds zorgen voor afgifte van te veel fosfaat. Dit risico is het grootst in de zuidelijke
vijverketen (paragraaf 12.1.4). Ten tweede blijven vijvers waar deze doelen beoogd worden nog steeds
afhankelijk van aanvoer van beekwater. Deze aanvoer kan leiden tot een te hoge belasting met N en P
(paragraaf 21.2). Deze belasting is uiteraard ook afhankelijk van de mate waarin de nutriëntenlast in het
aangevoerde beekwater kan worden verminderd.
Voor beide genoemde habitats geldt ook dat een sterke toename ten opzichte van het nulscenario alleen
wordt voorspeld als wordt aangenomen dat kenmerkende soorten van deze habitats ook in permanent diep
water kunnen voorkomen. Het is de vraag of dit bij een ongunstige nutriëntenhuishouding haalbaar is. Als
alleen wordt aangenomen dat deze habitats ontstaan in amfibische milieus met ondiepe inundatie dan is de
toename veel geringer. Voor habitat 3130 is deze dan zo gering dat slechts 0.3 tot 0.6 % van het
oppervlaktedoel wordt gerealiseerd. Samen met de voorgaande constatering geeft dat een grote
onzekerheid in welke mate voedselarme vormen van deze habitats kunnen worden gerealiseerd. Afgraven
van de laagten Heiweyer (52) en Platte Pier (50) in combinatie met een ondiep inundatieregime zou
perspectiefvol kunnen zijn. Na afgraven hebben deze laagten namelijk een laag P-gehalte in de nieuwe
toplaag.
Realisatie van de IHD voor zandduinen (habitat 2330; toename oppervlakte) vergt een laag organischestofgehalte van de bodem. Deze wordt niet bereikt in de huidige naaldhoutaanplanten na het kappen van de
opstand en strooiselverwijdering en mogelijk ook veelal niet in vergraste heide na strooiselverwijdering. Het
tegengaan van extreem lage pH’s kan ook helpen bij de realisatie van een goede kwaliteit (paragraaf 13.1).
Realisatie voor droge heide op zandduinen (habitat 2310; toename oppervlakte) en droge heide (habitat
4030; verbeteren kwaliteit) vormt een zeer lage pH in de minerale toplaag van vergraste heide en
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naaldbossen een knelpunt. Dit is vooral een knelpunt voor de verbetering van de kwaliteit omdat deze
afhankelijk is van een iets betere basenhuishouding (paragraaf 13.1).
Ook voor natte heide (habitat 4010; IHD vergroten oppervlakte en verbeteren kwaliteit) geldt dat in een deel
van de potentiële herstellocatie met vergraste heiden en naaldbos de pH van de minerale toplaag te laag is
(paragraaf 13.1).
Realisatie van de IHD voor heischraal graslanden (habitat 6230; toename oppervlakte) wordt beperkt door
een ongunstige basen- en nutriëntenhuishouding (te arm) in de minerale toplaag van het overgrote deel met
potentiele herstellocaties (droge naaldbos, vergraste heide). Ook is een hoge NH4/NO3 ratio van de
minerale toplaag ongunstig voor de kwaliteit. In eutrofe, voorheen bemeste graslanden is de
basenhuishouding wel geschikt, maar is de fosfaatrijkdom te hoog (paragraaf 13.1). De drie laagten met de
maatregel ondiep afgraven krijgen voor een belangrijk deel een geschikte basen- en fosfaathuishouding
voor heischraal graslanden. Van deze laagten hebben dan vooral Heiweyer (52) en Platte Pier (50) de
beste perspectieven omdat hier voor een groot deel P-arme condities ontstaan (paragraaf 13.2).
Voor realisatie van natte, voedselarme habitats als Overgangs- en trilvenen (7140) kan een te hoge
voedselrijkdom van de bodem beperkend zijn. Dit is vooral mogelijk in de lage, terrestrische delen van De
Maten die over het algemeen voedselrijk zijn door de opgetreden afbraak van veen en deels ook door
bemesting in het verleden. Voor deze habitats kunnen mogelijk wel voldoende voedselarme locaties
ontstaan in de randen van vijvers die worden ontslibt en de drie laagten met de maatregel afgraven van de
toplaag. Van de laagten hebben dan vooral Heiweyer (52) en Platte Pier (50)de beste perspectieven
(paragraaf 13.2). In de ontslibde vijvers speelt dan net als bij de zeer zwak en zwak gebufferde
venvegetaties een mogelijk knelpunt van P-afgifte uit de minerale toplaag (paragraaf 12.1.4).
Voor alluviale bossen (habitat 91E0) geldt als IHD verbetering van de kwaliteit. Voor realisatie is dan
ontwikkeling van relatief voedselarme vormen van belang. Omdat de laagste terrestrische delen in De
Maten eutroof zijn kan dit lastig zijn. Ook kan vernatting van bestaande locaties met het habitat leiden tot
fosfaatmobilisatie en daarmee eutrofiëring (Lucassen 2004).








In de scenario-analyse is ook gekeken naar bijkomende effecten op landbouwpercelen en kadasterpercelen met
bebouwing buiten de perimeter van de SBZ_H. Daaruit blijkt dat er weinig risico bestaat op merkbare vernatting
op landbouw- en kadasterpercelen. Reden is dat de waterstandsstijgingen doorgaans zeer gering zijn en in geval
een relatief grote stijging geen effect is te verwachten vanwege de diepe waterstand onder maaiveld in de
actuele situatie.
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Motivering keuze voorkeurscenario

Het voorkeurscenario bestaat uit maatregelen die er toe leiden dat:

De potenties voor voedselarme habitats 3110 en 3130 duidelijk verbeteren door het creëren van reguliere
droogvallende vijvers.

De potenties van terrestrische, grondwaterafhankelijke habitats ten opzichte van de huidige situatie niet of
nauwelijks verslechteren en waar mogelijk verbeteren.

Het leefgebied voor moerasvogels verbetert en vergroot.

Er hooguit een beperkte afname optreedt van de oppervlakte voortplantingsgebied voor amfibieën.
In Tabel 76 worden de maatregelen van het voorkeurscenario weergegeven. Dit scenario is een combinatie van
de maatregelen van scenario 4 en 5. Het maatregelpakket handhaaft voor een groot deel de huidige vijvers met
een hoog peil. Daarmee wordt de grote invloed van de vijvers op de waterhuishouding van De Maten grotendeels
in stand gehouden. Dit is nodig voor behoud van voldoende grondwaterafhankelijk terrestrische habitat waarvan
het waterstandsregime sterk bepaald wordt door de hoge vijverpeilen. Door een afgewogen keuze van vijvers
met regelmatige droogval en verwijdering van slib en ook vijvers met een verhoging van het hoge peil is het
mogelijk een amfibisch milieu te creëren voor de habitats 3110 en 3130 zonder dat de potenties voor
grondwaterafhankelijke terrestrische habitats noemenswaardig verminderen. Voor behoud en herstel van
grondwaterafhankelijke terrestrische habitats is het ook nodig om de drainagebasis van de grote waterlopen te
verhogen. Meest effectief is om de drainagebasis van de Heiweyerbeek en Miezerikbeek te verhogen. Verhoging
van drainagebasis van de Stiemer is minder effectief. In het voorkeurscenario worden twee laagten in het
beekdal tot 30 cm diepte afgegraven. Er wordt voorgesteld om dit te doen in de laagten Heiweyer (52) en Platte
Pier (50) in combinatie met de ontwikkeling van korte begroeiingen onder invloed van maaibeheer. Na afgraven
resteert in een groot deel van deze laagten een fosfaatarme bodem. De maatregel draagt daarom hier bij aan
vergroting van de oppervlakte van voedselarme terrestrische en amfibische habitats. Voor de laagte
Hemmekesweyer (51) wordt afgezien van ondiep afgraven omdat hier de kans groot is dat de
fosfaatbeschikbaarheid te groot blijft. Er kan hier worden gekozen voor een combinatie van moeras- en
broekbosontwikkeling zonder vegetatiebeheer en ontwikkeling van voortplantingsbiotoop voor de Boomkikker. De
voorkeur voor regulatie van het waterregime in deze laagten gaat uit naar afwatering over maaiveld in de hogere
delen en uitstroom van het oppervlaktewater over een bepaald drempelniveau zodat in de lage delen een
amfibisch milieu ontstaat. Vrije afwatering over maaiveld zal bij afgraven een veel geringer verdrogend effect
hebben dan in scenario 4 is berekend (artefact schematisatie drainage van afgraven laagten). Verder levert deze
keuze differentiatie in maatregelen binnen De Maten op: namelijk een amfibisch milieu zonder beekwateraanvoer
tegenover diverse vijvers met een droogvalregime én aanvoer van beekwater.
In specifieke vijvers wordt de nutriëntenrijkdom verminderd door verwijdering van het slib. Tegelijk wordt de
nutriëntenbelasting door instroom van beekwater naar de vijverketens verminderd door diverse maatregelen.
Momenteel wordt de noordelijke keten zowel gevoed door water van de Heiweyerbeek en de Stiemer. Omdat de
Stiemer lagere nutriëntenconcentraties heeft dan de Heiweyerbeek wordt voorgesteld om de noordelijke keten
alleen met Stiemerwater te voeden. De zuidelijke keten is voor de aanvoer nu afhankelijk van aanvoer door de
Stiemer en Schabeek. Omdat de nutriënten en sulfaatlast van de Schabeek en Stiemer nauwelijks verschillen
heeft het geen zijn om voorrang te geven aan instroom van water uit de Schabeek. Het lekdicht maken de
betonnen scheidingswand tussen de Schabeek en Stiemer over het traject waar ze naast elkaar lopen heeft dan
ook geen positief effect op de kwaliteit van het instromende water. Op de korte termijn wordt de
nutriëntenbelasting verminderd door het afblokken van de instroom bij piekafvoeren. Dit voorkomt instroom van
afvoerpieken met veel slib. Deze maatregel gaat ook snelle slibophoping tegen in de bovenstroomse vijvers van
de zuidelijke keten. Een andere gemakkelijk uitvoerbare maatregel voor de korte termijn bestaat uit het beperken
van de beekwateraanvoer. In de huidige situatie is de beekwateraanvoer veel groter dan nodig is voor het
handhaven van de vijverpeilen en dit zorgt voor een hoge belasting van de vijvers met stikstof en fosfaat. Minder
beekwateraanvoer leidt daarom direct tot een lagere nutriëntenbelasting. Ook is het mogelijk om in een aantal
bovenstroomsgelegen vijvers van de zuidelijke vijverketen een zuiveringsmoeras aan te leggen waarmee de
concentratie van fosfaat en nitraat wordt verminderd.
Op langere termijn wordt gewerkt aan vermindering van de nutriëntenlast op de Stiemer, Schabeek en
Heiweyerbeek door brongerichte maatregelen (aanpakken lozingen riolering, riooloverstorten en minder
bemesting in het stroomgebied van de Heiweyerbeek). Een optie zou zijn om in plaats van water uit de Stiemer,
kwelwater te gebruiken uit brongebieden langs de Stiemer met een hoge afvoer van kwelwater. Het debiet van
een aantal bovenstrooms gelegen brongebieden bij de sportvelden is daarvoor voldoende groot. Dit levert een
lagere belasting op met minerale stikstof, N-Kjeldahl en vooral sulfaat en zorgt voor een lagere alkaliniteit.
De oppervlakte heidehabitats wordt allereerst gehandhaafd door het terugdringen van boomopslag in bestaande
heide door kap van opslag. Vooral in het zuidwestelijke deel van De Maten is deze maatregel van belang om
verbossing tegen te gaan. De oppervlakte van droge heide en heischraal grasland wordt vergroot door de
omvorming van naaldhoutaanplanten naar korte vegetatie en door het plaggen van vergraste heide. Bij de
omvorming van naaldhoutaanplanten is het dan ook nodig om met plaggen de strooisellaag te verwijderen.
Vanwege de zeer lage pH van de minerale toplaag is het voor de uitbreiding van heischraal graslanden op deze
locaties noodzakelijk om te bekalken. Voor de verbetering van de kwaliteit van droge heide is het ook zinvol om
een deel van deze herstellocaties te bekalken. In een aantal voedselijke graslandpercelen kan gestreefd worden
naar herstel van heischraal graslanden door eerst een periode fosafaat uit te mijnen door jaarlijks met stikstof te
bemesten en te maaien en maaisel afvoeren. Plaggen wordt hier niet voorgesteld om dat daarmee sterke afvoer
van zuurbuffercapaciteit plaatsvindt. De huidige basenhuishouding van deze bodems is namelijk geschikt voor
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heischraal graslanden. Uitmijnen wordt verkozen boven verschralen door alleen maaien+afvoeren omdat
verschralen naar een voldoende laag P-gehalte van de bodem lang zal duren (meerdere decennia of langer).
Omdat uitmijnen praktisch gezien alleen goed kan worden uitgevoerd op percelen die niet te nat zijn wordt dit
alleen voor relatief droge situaties voorgesteld.Voor uitbreiding van zandduinvegetaties is het nodig op kleine
schaal en gefaseerd in de tijd pioniersituaties te scheppen door plaggen tot de schone zandbodem (C-laag).
Deze maatregel kan worden uitgevoerd in samenhang met herstel van heide op zandduinen op locaties met
naaldaanplanten en vergraste droge heide.
In de natuurherstelpraktijk van heischraal graslanden is gebleken dat de afwezige kenmerkende plantensoorten
van heischraal graslanden vaak niet terugkeren naar uitvoering van lokale herstelmaatregelen. Reden hiervoor is
het ontbreken van kiemkrachtige zaden in de zaadbank en het ontbreken van lokale bronpopulaties (De Graaf et
al., 2009). Dit knelpunt is zeer vermoedelijk ook van toepassing op De Maten. Bij de uitvoering van
herstelmaatregelen is het daarom zinvol om hooi in te brengen van soortenrijke heischraal graslanden uit de
verder omgeving van De Maten.
Ingrepen in de bodem kunnen archeologische sites beschadigen. De kans is zeer hoog dat er nog vele
archeologische sites aanwezig zijn op de landduinen in De Maten en dan vooral op de hellingen richting de natte
laagten (hoofdstuk 14). Er wordt daarom voorgesteld om hier voornamelijk ondiep te plaggen gericht op het
verwijderen van de strooisellaag. De kans dat bij het ondiepe afgraven van de twee genoemde laagten
archelogische sites worden beïnvloed is minder groot. Niettemin is het verstandig om vooraf aan deze ingreep
archeologisch onderzoek te verrichten.
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vijver 8, 29, 30, 31, 35, 36

vijver 18

20 in vijvers 8, 18, 29, 30, 31, 35, 36 verhoging van het hoge peil

vijver 8, 13

vijver 18, 20, 21

vernatten staarten en terrestrische habitats

19 in vijvers 8, 13, 18, 20, 21 slibverwijdering en zeer beperkte verbeteren waterregime en verlagen nutrientenrijkdom t.b.v.
droogval oevers door uitzakking van waterpeil in gedurende herstel amfibische habitats (3110 en 3130), voorkomen
twee weken gedurende tweede helft van august (regime d2) neveneffect verdroging terrestrische habitats

vijver 36

open water en moeras, moerasvogels

15 overige vijvers hoog, stabiel waterpeil (niet wanneer
maatregel 3, 5, 18, 19 en 20 van toepassing zijn)
18 in vijvers 14, 19, 36, de Kuil slibverwijdering en beperkte
droogval oevers door uitzakking van waterpeil gedurende
eind mei tot en met september (regime d1)
vijver 14 + 19

verbeteren waterregime en verlagen nutrientenrijkdom t.b.v.
herstel amfibische habitats (3110 en 3130), voorkomen
neveneffect verdroging terrestrische habitats

behoud van eutrafente vorm van habitat 3130

verlagen nutrientenrijkdom t.b.v. herstel aquatisch habitat
(3150)
verbeteren waterregime t.b.v. herstel
grondwaterafhankelijke, terrestrische habitats en mitigeren
verdrogingseffecten door maatregelen 3 en 5

13 incidentele droogval van vijvers in de zuidelijke keten

11 Verondiepen Achterbeek waar mogelijk

6 slibverwijderen uit een cascade zuidelijke keten (34, 29, 27,
24) en handhaven hoge vijverpeilen
8 sterk verondiepen cq geen drainage door bovenstrooms deel
Miezerikbeek tot aan Langwaters
9 sterk verondiepen traject Heiweyerbeek vanaf ter hoogte
vijver 18
10 sterk verondiepen Stiemer

voorkomen lokale verdroging van grondwaterafhankelijke
habitats
4 30 cm van toplaag afgraven in twee laagten (50 en 52) en
verbeteren waterregime en verlagen nutrientenrijkdom t.b.v.
waterstandsregime gereguleerd door grondwater en neerslag herstel grondwaterafhankelijke, terrestrische habitats

2 verondiepen kleine waterlopen De Maten waar mogelijk

Groep 1: Maatregelen waterhuishouding en bodem in natte delen

Maatregel

eventueel
hoge peil
verlagen

>>

●

>>
●

>>
●

eventueel

later (> 5
jaar)

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

korte termijn
(1-5 jaar)

Tabel 76: De maatregelen van het voorkeurscenario. Betekenis symbolen: ● = start uitvoering; >> = voortzetting
maatregel; ? = onduidelijk of de maatregel kan worden uitgevoerd.
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Doel maatregel

verlagen nutrientenrijkdom t.b.v. herstel aquatisch habitat
(3150), verminderen fosafaatafgifte uit vijverbodem tbv
benendestroomse vijvers
verlagen nutrientenrijkdom t.b.v. herstel habitats 3110, 3130
en 3150)

vergroten oppervlakte habitat 2310, 2330, 4030

uitbreiding oppervlakte habitat 6230, 7140
verbeteren kwaliteit habitat 2310, 6230; uitbreiden
oppervlakte habitat 6230
uitbreiden habitat 2330
verbeteren leefgebied van moerasvogels
uitbreiden habitat 91E0, verbeteren leefgebied boomkikker

42 omvorming bos naar korte vegetatie
43 plaggen van vergraste heide
44 bekalken (additioneel in combinatie met maatregel 41, 42 en
43)
45 uitmijnen fosfaat door NK-bemesting met maaien en
afvoeren
46 verschralen door maaien en afvoeren

47 inbrengen hooi van heischale graslanden (additioneel in
combinatie met maatregel 41+43, 42+43 en 44)
48 opbrengen humusarm en nutriëntenarm zand

49 lokaal kappen van houtopslag rond vijvers

50 ontwikkeling van broekbos en biotioop voor de boomkikker
in laagte Hemmekesweyer (51)

verbeteren kwaliteit droge heide, vergroten oppervlakte
6230
uitbreiding oppervlakte habitat 6230

behoud heide habitats

41 verwijderen houtopslag uit heide

Groep 3: Maatregelen bodem en vegetatie in terrestrische delen

36 Maatregel 36: Zuiveringsmoeras voor het instromende
beekwater in vijvers 32, 35, 31 en eventueel 30

35 Gescheiden aanvoer van water uitbrongebieden
bovenstrooms langs Stiemer

31 De noordelijke vijverketen voorlopig met Steimerwater
voeden totdat de nutrientenlast van de Heiweyerbeek
voldoende laag is geworden
32 Bij piekafvoeren geen beekwater inlaten voor voeding van de
vijvers
33 Optimalisatie aanvoerdebiet beekwater t.b.v verminderen
nutrientenbelasting op de vijverketens
34 Verminderen nutrientenbelasting op de Stiemer en
Heiweyerbeek

21 slib verwijderen uit bovenstroomse vijvers in zuidelijke
keten (vijvers 30, 31, 32)

Groep 2: Maatregelen voor verminderen nutriëntenbelasting door aanvoer van oppervlaktewater

Maatregel

>>
●

●
● mogelijk-

>>

>>

●
●
●

gespreid in de tijd en ruimte

●

gespreid in de tijd en ruimte
gespreid in de tijd en ruimte
gespreid in de tijd en ruimte

●

?

>>

●

heden
bekijken
mogelijkheden
bekijken
mogelijkheden
bekijken

>>

later (> 5
jaar)

●

●

korte termijn
(1-5 jaar)

Vervolg Tabel 76.
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Uitwerking meeste wenselijke inrichtingsvoorstel

28.1 Maatregelen in ruimte en tijd
In deze paragraaf worden de maatregelen nader toegelicht. Daarbij wordt beschreven waar, hoe en wanneer de
maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Het niveau waarop dit wordt beschreven is op het niveau van een
inrichtings/ontwikkelvisie van het gebied. Deze beschrijving beoogt niet het geven van vergaande specificaties op
uitvoeringsniveau. Daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen vergt een werkvoorbereiding waarin meer
exact locatie en wijze van uitvoering wordt vastgelegd. Wel geeft de beschrijving ten aanzien van belangrijke
dimensies kwantitatieve richtlijnen. De fasering van maatregelen houdt rekening met onzekerheden in de
effectiviteit. Maatregelen met een onzeker effect op realisatie van het doel waarvoor ze bedoeld zijn worden niet
in een keer in zijn geheel voorgesteld. Bij zulke maatregelen is het verstandig om eerst een deel uit te voeren en
te volgen wat de effecten zijn.
In Tabel 76 wordt een overzicht gegeven van de maatregelen met een indicatie voor de fasering in de tijd. Voor
fasering in de tijd wordt een korte termijn en een langere termijn onderscheiden. De korte termijn betreft
komende ca. 5 jaar en impliceert een zo spoedig mogelijke realisatie. De langere termijn beoogt komende ca. 20
jaar. De maatregelen zijn onderverdeeld in drie groepen. De eerste groep (paragraaf 28.1.1) betreft maatregelen
in de waterhuishouding en ingrepen in de bodem (slibverwijdering en afgraven toplaag) die ook de
waterhuishouding beïnvloeden. De tweede groep maatregelen is gericht op het verminderen van de
nutriëntenbelasting van de vijvers door aanvoer van oppervlaktewater (paragraaf 28.1.2). De derde groep
(paragraaf 28.1.3) betreft maatregelen gericht op verandering van de vegetatie en bodemtoplaag in terrestrische
delen. Deze laatste maatregelen hebben nagenoeg geen effect op de grondwaterhuishouding, maar zijn juist
gericht op het lokale beïnvloeding van de bodemchemie en vegetatie. De codering van de maatregelen is gelijk
aan die van de scenario-analyse. Maatregelen die geen rol speelde in de scenario-analyse hebben nieuwe codes
gekregen.

Figuur 109: Ruimtelijke uitwerking van de maatregelen groep 1 en 2. Dit betreft maatregelen in de
waterhuishouding en bodem van natte delen (groep 1) en lokaliseerbare maatregelen voor verminderen
nutriëntenbelasting door aanvoer van oppervlaktewater (groep 2).

Maatregelen van groep 1+2 zijn weergegeven op kaart in Figuur 109 en maatregelen van groep 3 in Figuur 112.
Van groep 2 zijn alleen lokaliseerbare maatregelen voor de korte termijn weergegeven. Een deel van de
maatregelen van groep 2 kunnen niet worden gelokaliseerd omdat ze nog moeten worden uitgezocht en spelen
op stroomgebiedniveau van de Stiemer bovenstrooms van De Maten.Tijdens de werkvoorbereiding dienen ze
ruimtelijk meer exact te worden gepland.
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Tot slot worden in paragraaf 28.1.4 nog een aantal aanbevelingen voor het beheer gegeven die samenhangen
met de maatregelen.

28.1.1 Groep 1: maatregelen waterhuishouding en bodem in natte delen
Maatregel 2: verondiepen kleine waterlopen De Maten waar mogelijk
Voor de aanvoer naar en de afvoer van oppervlaktewater van de vijvers liggen in De Maten diverse kleine
grachten. Deels hebben deze grachten een ligging van meerdere decimeters onder maaiveld. Plaatselijk kunnen
ze daardoor natte habitats te veel draineren. Waar mogelijk worden deze grachten ondieper gemaakt. Daarbij
dient rekening te worden gehouden met behoud van aan- en afvoerfunctie. Grachten die zo’n functie niet meer
hebben kunnen geheel gedicht worden.
De ligging van kleine waterlopen is vanwege schaal van de kaart niet weergegeven in Figuur 109. Hiervoor wordt
verwezen naar Bijlage 3 waarin detailkaarten met de hydrografie zijn opgenomen. De kleine waterlopen komen in
deze bijlage overeen met de legenda-eenheid ‘kleine waterloop’. Voor de exacte bepaling welke trajecten
verondiept kunnen worden kunnen de hydrografische inmetingen worden gebuikt (digitaal opgeleverd). Bepaling
van hoeveel en waar veondiept kan worden moet ook bekeken worden in relatie tot doorvoer van
oppervlaktewater tussen vijvers.

Maatregel 3: 30 cm van toplaag afgraven in twee laagten (51 en 52) en waterstandsregime gereguleerd
door grondwater en neerslag
Er wordt voorgesteld om op afzienbare termijn de laagten Platte Pier (50) en De Heiweyer (52) ondiep uit te
graven. Reden is dat in deze laagten na afgraven een P-arme ondergrond gaat dagzomen met potenties voor
voedselarme habitats. De afgraafdiepte bedraagt ca. 30 cm. Een exact ruimtelijk plan voor de afgraafdiepte kan
gemaakt worden op basis van een nog uit te voeren gedetailleerde kartering van de bodem met boringen.
Uitgangspunt is dat alleen de organische-stofrijke toplaag wordt verwijderd en niet dieper wordt gegraven dan 30
cm. Daarmee wordt het overgrote deel van de organische stofrijke toplaag verwijderd. Aan de randen van de
laagte wigt de afgraafdiepte over een afstand van enkele tientallen meters (bv 20-30 m) uit, zodat er geen
abrupte overgangen ontstaan tussen wel en niet afgegraven delen. Dit is van belang voor het creëren van een
geleidelijke hoogtegradiënt. Bij het afgraven worden rijplaten en/of machines met brede rupsbanden gebruikt om
verstoring van de resterende bodem te voorkomen.
Er wordt in de laagten een waterregime ingesteld dat wordt gereguleerd door grondwatertoevoer en neerslag
(dus geen aanvoer van beekwater). In Bijlage 28 staan deze overloopniveaus. Na uitvoering kunnen deze
overloopniveaus afhankelijk van de ontwikkeling van de vegetatie worden bijgesteld. Aan de lage zijde van de
laagten wordt een overloopniveau ingesteld waarbij ca. de helft van de laagte kan inunderen. De hogere delen
van de laagten hebben een vrije afwatering over maaiveld. In de laagten is momenteel een dicht patroon van
ondiepe grachten aanwezig. De graafwerkzaamheden worden zo uitgevoerd dat na afgraven geen grachten
meer aanwezig zijn. Wanneer grachten dieper zijn dan de afgraafdiepte worden deze met lokaal materiaal tot de
nieuwe afgraafdiepte gedicht. Deze afwerking zorgt er voor dat afwatering in de nieuwe situatie alleen over
maaiveld kan plaatsvinden.

Maatregel 6: slib verwijderen uit een cascade in de zuidelijke keten (34, 29, 27, 24) en handhaven hoge
vijverpeilen
Deze maatregel beoogt het herstel van watervegetatie met fonteinkruiden (habitat 3150). Door verwijdering van
de sliblaag wordt de nutriëntenrijkdom verlaagd en kan ook het gehalte in toxische sulfiden in het porievocht van
de vijverbodem lager worden. De maatregelen vinden in een specifieke cascade plaats waarvan de
wateraanvoer onafhankelijk van de benedenstroomse cascaden kan worden gereguleerd. De beheerder kan
daardoor na de slibverwijding met de wateraanvoer van de cascade inspelen op de nutriëntenhuishouding van
deze vijvers (doorspoelen bij afgifte van nutriënten uit de onderliggende zandlaag en minder wateraanvoer
wanneer nutriëntenmobilisatie uit de onderwaterbodem gering is).
In Bijlage 28 wordt het peilregime gespecificeerd.
Voor de uitwerking van slibverwijdering is aanvullende bodemonderzoek noodzakelijk in verband met het
vaststellen van de mate waarin het chemische verontreinigingen bevat. Dit is van belang voor de afzet van slib.
De afzetmogelijkheid is daarbij ook bepalend voor de kosten. Het slibonderzoek dat voor deze studie is
uitgevoerd duidt op een geringe vervuiling met zware metalen. Concentraties van organische
microverontreinigingen zijn onbekend.

Maatregel 8: sterk verondiepen cq geen drainage door bovenstrooms deel Miezerikbeek tot aan
Langwaters
Maatregel 9: sterk verondiepen traject Heiweyerbeek vanaf ter hoogte vijver 18
Maatregel 10: sterk verondiepen Stiemer
Alvorens deze maatregelen worden uitgevoerd is zijn aanvullende metingen van de grondwaterstand
noodzakelijk op locaties met bebouwing waar een sterke verhoging van de grondwaterstand wordt verwacht als
gevolg van deze maatregelen en waar de grondwaterstand relatief ondiep onder het maaiveld zit. Van belang is
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daarbij een goed beeld te verkrijgen van de GHG. In paragraaf 26.4.10 worden betreffende locaties geduid. Ook
wordt aanbevolen om de grondwaterstand op deze locaties na uivoering van de maatregelen te blijven volgen.
Er wordt voorgesteld om eerst in te zetten op een verminderde drainagediepte van de Heiweyerbeek en
Miezerikbeek. Daarbij worden de drainagebasis verhoogd met de waarden die in Tabel 77 zijn vermeld. De
drainagebasis van deze beken wordt verhoogd door verondieping van het dwarsprofiel. Voor de Heiweyerbeek
dient daarbij ook nog een aanpassing plaats te vinden in verband met piekafvoeren vanuit het bovenstroomse
deel. Het dwarsprofiel is momenteel smal. Om overstroming met slibrijk water in De Maten te voorkomen wordt
voorgesteld om het dwarsprofiel te verbreden. Ten einde de huidige afvoer te garanderen dient bij het
verondiepen van de Heiwijerbeek de oppervlakte van de dwarsdoorsnede minstens gelijk gehouden te worden.
Dit impliceert een verbreding wanneer de waterloop ondieper gemaakt wordt. Een optie is om het huidige smalle
dwarsprofiel met steile randen om te zetten in een breder dwarsprofiel (bv 5 tot 10 m) met een zwak hellende
bodem. Dit heeft als voordeel dat bij lage afvoeren de stroomsnelheid relatief hoog blijft (van belang voor
stromingsgebonden beekorganismen en de waterloop bij hogere afvoeren kan verbreden en daardoor de
stroomsnelheid niet hoog oploopt (voorkomt erosie en gunstig voor beekorganismen). De herprofilering van de
Heiweyerbeek dient te worden gecombineerd met de aansluiting van het bovenstroomse deel op het
benedenstroomse deel ter hoogte van vijver 18 (zie bij maatregel 31).
Een verminderde drainagediepte van de Stiemer draagt in geringere mate bij aan vernatting van De Maten. Deze
maatregel zou daarom op langere termijn kunnen worden overwogen. Voor de verhoging van de drainagebasis in
de Stiemer wordt voorgesteld om te werken met stuwen die variabel kunnen worden ingesteld. Een verhoging
van het Stiemerpeil kan bepaald worden in de range van 0.5-0.85 m. Vanwege het grote verval zijn meerdere
stuwen nodig. Bij piekafvoeren kunnen deze dan worden gestreken ten einde overstroming vanuit de Stiemer
tegen te gaan. Wanneer deze maatregel wordt gecombineerd met beekherstel zal rekening moeten worden
gehouden met de huidige geringe doorlatendheid van de betonnen bekleding. Wanneer deze bekleding wordt
verwijderd is verondieping en verbreding van het dwarsprofiel nodig om te voorkomen dat de waterloop juist
sterker gaat draineren.

Tabel 77: Het bodemniveau van de grote waterlopen in en rond De Maten in het nulscenario van het
grondwatermodel en de voorgestelde verhoging van de drainagebasis bij maatregel 9 t/ m11.
Maatregel

Waterlooptraject met
verhoging
drainagebasis

maatregel 9

Heiweyerbeek
bovenstrooms vijver 18
(profiel 66-76)

50.77

49.85

Heiweyerbeek tussen
Weyerweg en vijver 18

47.77

48.55

Heiweyerbeek
benedenstrooms vijver 18
(profiel 118-132, 134,
140-141)
Miezerikbeek (profiel 281282)
Achterbeek
bovenstrooms vijver 22
(profiel 21-54)

50.07

47.44

0.65

verhoging van 0.22
m

46.13

42.36

1.07

51.89

48.27

1.2

verhoging van 0.63
m.
drainagebasis wordt
0.02 m onder
maaiveld

Achterbeek
benedenstrooms vijver 22
(profiel 197-202, 205216)
Stiemer

46.49

43.83

0.87

drainagebasis wordt
0.02 m onder
maaiveld

53.55

41

1.03 (min.)

Verhoging van 0.86
m

maatregel 8
maatregel 11

maatregel 10

Invoer nulscenario
grondwatermodel
bodem/drainagebasis
(mTAW)
van
tot

Meting Globe Zenith

Verhoging
drainagebasis bij
bodem/drainagebasis maatregel x in
(m onder mv oevers; traject met
maatregel
gemiddeld)
0.71

verhoging van 0.28
m.
drainagebasis 0.02
m onder maaiveld

Maatregel 11: Verondiepen Achterbeek waar mogelijk
De Achterbeek ligt voor een deel vrij diep onder maaiveld en heeft daardoor een drainerend effect. Het opheffen
van de drainage kan bijdragen aan herstel van grondwaterafhankelijke habitats. De trajecten waar de Achterbeek
kan worden verondiept en hoeveel de verondieping moet bedragen dient nader bepaald te worden. Dit kan op
basis van de inmetingen die in het kader van deze studie zijn uitgevoerd (digitale data en kaarten hydrografie).
Bij de mate van verondieping dient ook rekening te worden gehouden met de aan- en afvoerfunctie die deze
waterloop heeft voor de vele vijvers.
Maatregel 13: incidentele droogval van vijvers in de zuidelijke keten
Incidentele droogval vindt plaats in een beperkt aantal vijvers ten behoeve van tijdelijke aanwezigheid van
eutrafente amfibisische vegetatie met Naaldwaterbies en Gesteeld glaskroos. Deze maatregel kan ook
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bevoordelijk zijn voor vertebratenfauna. De vijvers die hiervoor in aanmerking komen vallen niet onder maatregel
6, 18, 19 en 20 en ontzien vijvers die belangrijk zijn voor broedende moerasvogels. Verder komen vijvers die
minder diep zijn hiervoor in aanmerking omdat ze gemakkelijker kunnen droogvallen, Vijvers die in aanmerking
komen betreffen de nummers 14, 16, 17 en 31. Geadviseerd wordt om hooguit één vijver per jaar te laten
droogvallen. Elk volgend jaar kan dan een andere vijver droogvallen. Meer vijvers tegelijk laten droogvallen leidt
tot een sterker verlagingseffect op de grondwaterstand in de omgeving van de vijvers. De droogval vindt plaats in
de periode 1 juni tot en met 15 september. De uitzakking van het waterpeil kan zo worden afgestemd dat ca. de
helft van de vijver droogvalt.
Vanwege het sporadische karakter van de periodieke droogval wordt deze maatregelen niet in Figuur 109
weergegeven.
Maatregel 15 :overige vijvers hoog, stabiel waterpeil (niet wanneer maatregel 3, 6, 18, 19 en 20 van
toepassing zijn)
De vijvers die geen regulier droogvalregime krijgen, hebben een hoog stabiel peil. Deze peilinstelling is gericht op
het behouden van hoge grondwaterstanden in terrestrische habitas in De Maten. Het peilniveau wordt bepaald
door de hoogte van de overloop of tap-overloop. Een hoog peil wordt in de zomer gehandhaafd door aanvoer
van oppervlaktewater.
In Bijlage 28 wordt het peilregime gespecificeerd.

Maatregel 18: in vijvers 14, 19, 36 en de Kuil slibverwijdering en beperkte droogval oevers door
uitzakking van waterpeil gedurende eind mei tot en met september (regime d1)
De maatregel is ten behoeve van herstel van de amfibische habitats 3110 en 3130. De droogvalperiode in
augustus maakt het mogelijk dat kenmerkende soorten van deze habitats gaan bloeien en zaad zetten. De
maatregel is ook bevorderlijk voor fauna (moerasvogels en amfibieën). In een beperkt aantal vijvers wordt het slib
verwijderd, in de winter wordt een hoog waterpeil ingesteld met behulp van aanvoer van beekwater en dit
waterpeil zakt gedurende eind mei tot en met de september geleidelijk uit. Deze uitzakking is dusdanig dat in een
groot deel van de oeverzone (hoogte minerale bodem tussen de mediane en maximale hoogte van de minerale
ondergrond) gedurende de zomer een waterdiepte heeft van maximaal 30 cm en in de tweede helft van augustus
twee weken droogvalt. Eind september stijgt het waterpeil weer naar het hoge niveau door inlaat van beekwater.
De exacte instelling van het vijverpeilverloop door het jaar heen (in m TAW) wordt per vijver in stappen van twee
weken gedefinieerd op basis van de hoogteverdeling van de bovenkant van de minerale bodem.
In Bijlage 28 wordt het peilregime gespecificeerd. Vanwege onzekerheden over de effectiviteit van deze
maatregel wordt deze gefaseerd ingevoerd. Op korte termijn kan worden begonnen met vijvers 14 en 19.
Afhankelijk van de resultaten kan later ook vijver 36 volgen.
Voor de uitwerking van slibverwijdering is aanvullende bodemonderzoek noodzakelijk in verband met het
vaststellen van de mate waarin het chemische verontreinigingen bevat. Dit is van belang voor de afzet van het
slib. De afzetmogelijkheid is daarbij ook bepalend voor de kosten. Het slibonderzoek dat voor deze studie is
uitgevoerd duidt op een geringe vervuiling met zware metalen. Concentraties van organische
microverontreinigingen zijn onbekend. Voor de regulatie van het droogvalregime moet ook bekeken worden of de
aanvoer punten en afvoerpunten (overlopen, tap/overlopen) moeten worden aangepast. Hiervoor kunnen ook de
inmetingen van de afvoerpunten worden gebruikt (digitaal opgeleverd). Versteviging van de vijverdijken kan ook
nodig zijn na uitvoering van de slibverwijdering.

Maatregel 19: in vijvers 8, 13, 18, 20, 21 slibverwijdering en zeer beperkte droogval oevers door
uitzakking van het waterpeil gedurende de tweede helft van augustus (regime d2)
De maatregel is ten behoeve van herstel van de amfibische habitats 3110 en 3130 en is ook bevorderlijk voor
fauna (moerasvogels en amfibieën). In een beperkt aantal vijvers wordt het slib verwijderd en gedurende een
groot deel van het jaar het waterpeil hooggehouden. In de tweede helft van augustus treedt een kortstondige
uitzakking op waardoor de oeverzone kortdurend doorgvalt. Deze uitzakking is dusdanig dat een groot deel van
de oeverzone (hoogte minerale bodem tussen de mediane en maximale hoogte van de minerale ondergrond)
gedurende de tweede helft van augustus droogvalt. De droogvalperiode in augustus maakt het mogelijk dat
kenmerkende soorten van genoemde habitats gaan bloeien en zaad zetten. Omdat bij deze maatregel de
periode met uitzakking korter duurt dan in geval van maatregel 18 zal het verlagend effect op
zomergrondwaterstanden in de omgeving van de vijver geringer zijn. De exacte instelling van het
vijverpeilverloop door het jaar heen (in m TAW) wordt per vijver in stappen van twee weken gedefinieerd op basis
van de hoogteverdeling van de bovenkant van de minerale bodem.
In Bijlage 28 wordt het peilregime gespecificeerd. Vanwege onzekerheden over de effectiviteit van deze
maatregel wordt deze gefaseerd ingevoerd. Op korte termijn kan worden begonnen met vijvers 18, 20, 21.
Afhankelijk van de resultaten kunnen later vijvers 8 en 13 volgen.
Voor de uitwerking van slibverwijdering is aanvullende bodemonderzoek noodzakelijk in verband met het
vaststellen van de mate waarin het chemische verontreinigingen bevat. Dit is van belang voor de afzet van het
slib. De afzetmogelijkheid is daarbij ook bepalend voor de kosten. Het slibonderzoek dat voor deze studie is
uitgevoerd duidt op een geringe vervuiling met zware metalen. Concentraties van organische
microverontreinigingen zijn onbekend. Voor de regulatie van het droogvalregime moet ook bekeken worden of de
aanvoer punten en afvoerpunten (overlopen, tap/overlopen) moeten worden aangepast. Hiervoor kunnen ook de
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inmetingen van de afvoerpunten worden gebruikt (digitaal opgeleverd). Versteviging van de vijverdijken kan ook
nodig zijn na uitvoering van de slibverwijdering.

Maatregel 20: in vijvers 8, 18, 29, 30, 31, 35, 36 verhoging van het hoge peil
De maatregel beoogt vernatting van de vijverstaarten en de terrestrische omgeving ten behoeve van
grondwaterafhankelijke habitats. Deze maatregel bestaat uit het verhogen van het vijverpeil in het seizoen dat
het vijverpeil hoog is ingesteld. Dat kan betekenen dat het vijverpeil gedurende het gehele jaar wordt verhoogd
(in geval van vijvers met een stabiel peil) of dat het vijverpeil buiten het seizoen met beoogde droogval een
verhoogd wordt (in geval vijvers met een opgelegd droogvalregime onder maatregel 18 en 19).
In Bijlage 28 wordt het peilregime gespecificeerd. De maatregel wordt op de korte termijn ingevoerd in de vijvers
8, 18, 29, 30, 31, 35 en 36. Afhankelijk van de ontwikkeling van de vegetatie in vijver 18 en
grondwaterafhankelijke vegetatie in de omgeving van deze vijver kan in een later stadium worden overwogen om
de peilverhoging weer ongedaan te maken in vijver 18. Deze aanpassing wordt uitgevoerd als dit gunstig is voor
ontwikkeling van amfibische habitats in deze vijver en niet nadelig is voor de omliggende terrestrische habitats.
Speciale aandacht voor het peilregime van vijver 18 is van belang omdat vijver 18 hoge kans heeft op terugkeer
van kenmerkende soorten van de habitats 3110 en 3130 en tegelijkertijd in de omgeving actueel veenmosrijke
vegetatie en natte heide voorkomt.
Voor verhoging van het peil moet ook bekeken worden of de aanvoer punten en afvoerpunten (overlopen,
tap/overlopen) moeten worden aangepast. Hiervoor kunnen ook de inmetingen van de afvoerpunten worden
gebruikt (digitaal opgeleverd). Daarnaast kan ook verhoging en versteviging van de vijverdijken nodig zijn.
Vanwege het overlap van deze maatregel met maatregen 18, 19 en 21 moet de voorbereiding en uitvoering van
de drie maatregelen gelijktijdig plaatsvinden.

28.1.2 Groep 2: maatregelen voor verminderen nutriëntenbelasting door aanvoer van
oppervlaktewater
Maatregel 21: slib verwijderen uit bovenstroomse vijvers in zuidelijke keten (30, 31, 32)
Deze maatregel wordt toegepast in de drie meest bovenstroomse vijvers van de zuidelijke keten (30, 31, 32) en
de vijver waardoor beekwater van de zuidelijke naar de noordelijke keten stroomt (De Streep, 20). De maatregel
is bedoeld om afgifte van fosfaat uit de ondergrond aan het oppervlaktewater te verminderen en kan ook
bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van habitat 3150. Toekomstige verbetering van de waterkwaliteit van de
Stiemer (minder nutriënten) kan zo effectiever doorwerken in de waterkwaliteit van de vijverketens. De locatie
van de maatregel wordt weergegeven in Figuur 109.
Voor de uitwerking van slibverwijdering is aanvullende bodemonderzoek noodzakelijk in verband met het
vaststellen van de mate waarin het chemische verontreinigingen bevat. Dit is van belang voor de afzet van het
slib. De afzetmogelijkheid is daarbij ook bepalend voor de kosten. Het slibonderzoek dat voor deze studie is
uitgevoerd duidt op een geringe vervuiling met zware metalen. Concentraties van organische
microverontreinigingen zijn onbekend. Versteviging van de vijverdijken kan ook nodig zijn na uitvoering van de
slibverwijdering. Indien gekozen wordt om in deze vijvers een zuiveringsmoeras aan te leggen moet de
voorbereidign en uitvoering worden gecombineerd met die van maatregel 36.

Maatregel 31: De noordelijke vijverketen voorlopig met Stiemerwater voeden totdat de nutriëntenlast van
de Heiweyerbeek voldoende laag is geworden
Momenteel is het water van de Heiweyerbeek rijker aan nitraat en een deel van de tijd iets rijker aan ortho-fosfaat
dan de Stiemer en Schabeek. Deze beek voedt de noordelijke vijverketen. Omdat deze vijverketen ook via
aanvoer door de Streep (vijver 20) met Stiemerwater kan worden gevoed kan de belasting met deze stoffen
verminderd worden. Deze maatregel vergt een kleine omlegging van de Heiweyerbeek. De bovenloop die nu
afwatert naar vijver 18 dient dan aangesloten te worden op het benedenstroomse deel van de Heiweyerbeek. De
omlegging kan worden gecombineerd met die van maatregel 9. Op basis van monitoring van de waterkwaliteit
van de Heiweyerbeek kan op termijn bekeken worden of termijn het water van deze beek weer gebruikt gaat
worden voor voeding van de zuidelijke keten. Een nadeel van de Heiweijerbeek is dat de waterkwaliteit mogelijk
beïnvloed wordt door kortstondige lozingen.
Maatregel 32: Bij piekafvoeren geen beekwater inlaten voor voeding van de vijvers
Bij piekafvoeren heeft de Stiemer een hoog slibgehalte. Dit is onder andere een gevolg van lozingen door
riooloverstorten. Het binnen laten van piekafvoeren draagt sterk bij aan de aanvoer van slib en nutriënten naar de
vijvers van de Maten. Omdat afvoerpieken in de Stiemer kortstondig optreden kan gemakkelijk de aanvoer van
Stiemerwater tijdelijk gestaakt worden tijdens een afvoerpiek. Voorgesteld wordt om een geautomatiseerd sluisje
te installeren voor de instroom naar de buis onder de Slagmolenweg die het water van de Stiemer (en ook
Schabeek) naar de zuidelijke vijverketen leidt. De sluis kan dan aangestuurd worden door een automatische
opnemer van de waterstand in de Stiemer. Het waterniveau waarboven de sluis dichtgaat moet ingesteld worden
op enkele cm’s boven het niveau bij een normale afvoer. In de periode 2012-2015 lag het Stiemerpeil bij een
normale afvoer in een ongestuwde situatie op 53.17-53.19 m TAW en in een opgestuwde situatie op 53.40-53.50
m TAW (Figuur 110). Afvoerpieken leiden tot een verhoging van 0.05 m tot ca. 0.60 m. Bij de afstelling moet ook
rekening worden gehouden met het beheer van de verstelbare stuw in de Stiemer bij de Slagmolen. Een lage en
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hoge stuwhoogte zorgt voor een verschil van ca. 0.13 m in het Stiemerpeil bij normale afvoeren (zie Figuur 24).
Overwogen kan worden om het openen van het sluisje na een afvoerpiek met vertraging te laten plaatsvinden
(bijv. pas na 3 dagen). Dit kan gedaan worden om er zeker van te zijn dat het slibrijke beekwater is verdwenen.
Een automatische regeling met een meting van de troebelheid als proxy voor het slibgehalte wordt afgeraden
vanwege de storingsgevoeligheid van troebelheidsmeters. Verder is voor een automatisch gereguleerd sluisje
blokkade van het sluisje door takken en rommel een aandachtspunt. De locatie van de maatregel wordt
weergegeven in Figuur 109.
De regelbare inlaat kan ook worden gebruikt worden voor het tegenhouden van beekwater met een verhoogd
zoutgehalte (NaCl) als gevolg van afspoeling van strooizout. Het tegenhouden van water met kortstondig
verhoogde zoutgehalte is beter voor de amfibische vegetatie van habitat 3110 en 3130. De meeste soorten van
deze habitats verdragen namelijk geen hoge iongehalte. Technisch is dit te verwezenlijken door de combinatie
met een EGV-sensor. Bij waarden boven 500 µS/cm zou de instroom kunnen worden geblokkeerd. Dit kan
tevens vervuild beekwater als gevolg van lozingen tegengaan (voor zover die het EGV verhogen).

Figuur 110: Het gemeten waterpeil van Stiemer bij de Slagmolen ter plekke van het inlaatpunt.

Maatregel 33: Optimalisatie aanvoerdebiet beekwater t.b.v. verminderen nutriëntenbelasting op de
vijverketens
De vijvers van De Maten en dan vooral die van de zuidelijke keten hebben een hoge belasting van P en N. Een
belangrijke oorzaak is het hoge doorvoerdebiet met water van De Stiemer en Schabeek (paragraaf 21.2). Bij
aanvoer van Stiemerwater overtreft het aanvoerdebiet momenteel sterk de hoeveelheid water die nodig is voor
het handhaven van hoge vijverpeilen (paragraaf 8.4). De meest effectieve maatregel voor de korte en lange
termijn om de nutriëntenbelasting van de vijvers te verminderen, is minder aanvoer van beekwater. Aan
verminderde aanvoer van beekwater zit echter ook een nadeel. De sterke doorstroming met beekwater zorgt er
namelijk ook voor dat fosfaat dat in het vijversysteem wordt gemobiliseerd wordt ‘weggespoeld’ (paragraaf 21.2).
Bij minder doorvoer van water zou daarom in de zomer de ortho-fosfaatconcentratie kunnen toenemen en dit kan
leiden tot bloei van fytoplankton. Bij het verminderen van de wateraanvoer moet daarom een balans worden
gezocht tussen het verminderen van de nutriëntenbelasting en voldoende doorspoelen. Hoeveel moet worden
doorgespoeld kan niet worden berekend omdat het zeer lastig is om fosfaatmobilisatie in de vijvers te
kwantificeren. Er wordt voorgesteld om de aanvoer te gaan verminderen en met monitoring van de waterkwaliteit
in het vijversysteem een vinger aan de pols te houden. Indien de ortho-fosfaat en chlorofyl-a concentraties
gedurende het voorjaar en de zomer in het vijverwater oplopen en hoger worden dan de concentraties van het
aangevoerde beekwater is dat een indicatie dat de doorspoeling te gering is. In dat geval zou de aanvoer
verhoogd kunnen worden. In geval de concentraties niet oplopen kan besloten worden om op een nog lager
debiet te gaan zitten. Deze benadering vergt in de eerste jaren een frequente staalname en analyse van het
aanvoerwater en het vijverwater op diverse locaties in de stromingsrichting in zowel de noordelijke als de
zuidelijke keten (bijv. maandelijkse meting).
In de meetperiode van deze studie bedroeg de aanvoer naar De Maten door de Stiemer+Schabeek ca. 0.04 tot
3
0.05 m /s. Voor de zuidelijke vijverketen geeft de aanvoer een verblijftijd van 40 tot 65 dagen. Er wordt
voorgesteld om het aanvoerdebiet voor de zuidelijke keten in eerste instantie af te stellen op een verdubbeling
3
van verblijftijd tot ca. 110 dagen. Dat komt overeen met een aanvoerdebiet van ca. 0.022 m /s (Figuur 111). Voor
de noordelijke vijverketen zou eenzelfde benadering kunnen worden gekozen. Een verblijftijd van ca. 110 dagen
3
komt daar overeen met een aanvoerdebiet van 0.008 m /s (Figuur 18). Omdat voorlopig de aanvoer van
beekwater gaat plaatsvinden vanuit de zuidelijke keten via de Streep moet dit aanvoerdebiet worden opgeteld bij
3
het innamepunt aan de Slagmolen (geeft een totaal debiet van 0.03 m /s. Overigens is het mogelijk dat de

274

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

zuidelijke keten met een lager debiet toe kan omdat hier in de belangrijkste en grootste vijver (18) het slib wordt
verwijderd.

Figuur 111: Schematische weergave van de fijnregeling van het aanvoerdebiet van de Stiemer en Schabeek in
relatie tot de vervlijftijd van het vijversysteem.

Om het aanvoerdebiet te kunnen regelen is een constructie nodig, bijvoorbeeld een verstelbare sluisje. Het
meest praktisch is om zowel het aanvoerdebiet bij de Slagmolen te reguleren (= totale debiet) en de doorvoer
van oppervlaktewater tussen de Streep (20) en de Grote Huyskensweyer (18) (= debiet voor de zuidelijke keten).
Omdat het reguleren van de aanvoerdebieten een grote invloed heeft op de nutriëntenhuishouding van de vijvers
is het belangrijk om dit zorgvuldig te doen en de aanvoerdebieten in de gaten houden met regelmatige metingen.
Het meest praktisch is om hiervoor op beide genoemde regelpunten een meetstuw te installeren. Een belangrijk
onderdeel van deze maatregel is finetuning, vermoedelijk gedurende enkele jaren, op basis van
monitoring van waterkwaliteit+debieten en bijstelling van aanvoerdebieten. De locatie van de maatregel
wordt weergegeven in Figuur 109.

Maatregel 34 (uit te zoeken): Verminderen nutriëntenbelasting op de Stiemer, Schabeek en Heiweyerbeek
Naast bovengenoemde effectgerichte maatregelen is het ook mogelijk om de nutriëntenconcentraties van de
‘bron’, dat wil zeggen de Stiemer, Schabeek en Heiweyerbeek te verminderen. Het verminderen van de
nutriëntenbelasting op deze waterlopen vergt aanpak van overstorten en lozingen. Aanpak van deze zaken vergt
op langere termijn wijkzigingen in het totale beheer van de afvalwaterstroom in het stroomgebied van de Stiemer
bovenstrooms van De Maten. In het brongebied van de Heiweyerbeek vergt dit ook stoppen of sterke
vermindering van de bemesting. De omvang van deze maatregel is betrekkelijk gering omdat dit nog slechts
enkele kleine percelen betreft. Voor het bovenstroomse deel van de waterloop (bovenstrooms van vijver 18) zal
echter ook nog gekeken moeten worden naar lozingspunten. Een ander aandachtspunt voor de waterkwaliteit
van de Stiemer en Schabeek is het relatief hoge sulfaatgehalte. Een hoge belasting met sulfaat draagt bij aan
mobilisatie van fosfaat uit de vijverbodems (paragraaf 20.3 en 20.4). Gekeken kan worden of de afwatering uit
terrilbergen zorgt voor een sterke belasting van de Stiemer met sulfaat.
Een vermindering van de nutriëntenbelasting op de Stiemer en Schabeek heeft een sterke samenhang met
maatregel 33. Wanneer de P- en N-concentraties van de Stiemer verder afnemen biedt dat meer ruimte voor
doorspoelen van de vijvers (zie boven). Om trends in de waterkwaliteit goed te kunnen volgen is een frequente
meting daarvan noodzakelijk in de drie beken (bv maandelijks).
Maatregel 35 (te overwegen): Gescheiden aanvoer van water uit brongebieden bovenstrooms langs de
Stiemer
Een optie om de nutriëntenlast en ook de sulfaatlast naar De Maten te verminderen is om uit bovenstroomse
brongebieden langs de Stiemer kwelwater gescheiden van de Stiemerloop naar De Maten aan te voeren. Het
3
debiet van een aantal bovenstrooms gelegen brongebieden bij de sportvelden bedraagt ca. 0.02 m /s (paragraaf
8.5), wat voldoende is voor het handhaven van hoge vijverpeilen in De Maten. Dit levert een lagere belasting op
met minerale stikstof, N-Kjeldahl en vooral sulfaat en zorgt voor een lagere alkaliniteit (paragraaf 10.2), wat
gunstig is voor de oppervlaktewaterkwaliteit voor de habitats 3110 en 3130. De effecten van deze maatregel voor
de belasting met P-totaal en P-ortho zijn echter onduidelijk (paragraaf 10.2). Deze onduidelijkheid zou kunnen
worden weggenomen door de waterkwaliteit van het kwelwater nog enkele malen in het voorjaar en de zomer te
meten. De uitvoering van deze maatregel vergt een aparte aanvoer langs de Stiemerloop over een lengte van ca.
3 km. De uitvoering van deze maatregel zou dan ook bezien moeten worden in een eventuele herinrichting van
de Stiemer.
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Maatregel 36 (te overwegen): Zuiveringsmoeras voor het instromende beekwater in vijvers 32, 35, 31 en
eventueel 30
Een extra maatregel voor zuivering van het aangevoerde beekwater is een zuiveringsmoeras bovenstrooms in de
zuidelijke vijverketen waar het beekwater van de Stiemer en Schabeek wordt ingelaten. Daar zouden één of
meerdere vijvers kunnen worden gebruikt om nitraat en fosfaat te verwijderen. Daarom is gekeken welke omvang
een zuiveringsmoeras nodig heeft om een redelijk hoog zuiveringsrendement te halen. Het zuiveringsrendement
is de concentratie in het uitstromende water gedeeld door de concentratie in het instromende water. De volgende
factoren zijn van belang:

De verwijdering van nitraat treedt op door denitrificatie. Dit proces werkt alleen onder anaërobe
omstandigheden en de aanwezigheid van gemakkelijk afbreekbaar organische stof. Zulke omstandigheden
zijn aanwezig in een productief moeras. Een hoog zuiveringsrendement wordt gehaald als de hydraulische
belasting (= watertoevoer in mm/d) niet te hoog is. Een hoog rendement voor nitraat treedt op bij belastingen
lager dan 40 mm/d (De Haan et al., 2011).

Het fosfaat in het water van de Stiemer en Schabeek zit voor een groot deel in de particulaire fractie. In een
zuiveringsmoeras waar het water langzaam over maaiveld stroomt, kan dit particulair fosfaat bezinken. Deze
bezinking voorloopt beter als de stroomsnelheid laag genoeg is, dat wil zeggen de verblijftijd voldoende
hoog is. Voor een goede verwijdering van het zwevend stof wordt een verblijftijd van 1 tot 3 dagen
aangehouden (De Haan et al., 2011). Een zuiveringsmoeras moet ook voldoende lengte hebben. Bij een
lengte van 40 m wordt het meeste particulaire fosfaat verwijderd (De Haan et al., 2011). De sedimentatie
verloopt ook sneller als de waterlaag niet te dik is (enkele dm’s).

Uit onderzoek aan een groot aantal wetlands blijkt dat de P-concentratie in het uitstromende water
afhankelijk is van de belasting met fosfaat (in g P/m2*j). Bij een P-belasting van minder dan 1.1 g P/m2*j) is
de P-concentratie in het uitstromende water laag (Richardson en Qian, 1999). Is de P-belasting van het
moeras hoger dan is de kans groot dat de P-concentraties in het uitstromende water hoog zijn.

Fosfaat wordt in een zuiveringsmoeras ook chemisch gebonden. Binding aan ijzer is daarbij belangrijk. Dit
proces treedt het beste op bij een lage redoxpotentiaal met geoxideerde ijzerhydroxiden. Omdat voor
nitraatverwijdering juist een lage redoxpotentiaal nodig is, is het lastig om in een zuiveringsmoeras een hoog
zuiveringsrendement voor nitraat én fosfaat te halen.
Voor de maatregel is gekeken naar een zuiveringsmoeras waarin water in een dunne laag door een rietvegetatie
stroomt. Dit moeras kan dan goed werken voor verwijdering van particulair fosfaat en nitraat. Zo’n systeem is
eenvoudig van ontwerp en vergt weinig onderhoud. Voor een goede nitraatverwijdering is een constant
aanvoerdebiet van belang. Gekeken is welke oppervlakte aan zuiveringsmoeras nodig is om aan de volgende
eisen te voldoen:

hydraulische belasting < 40 mm/d

verblijftijd > 1 d

P-belasting < 1.1 g P/m2*j
Het zuiveringsmoeras kan wat betreft landschappelijke inpassing op de locaties van huidige vijvers worden
ontwikkeld. Een toenemend aantal van de bovenstroomse vijvers zijn doorgerekend waarbij de oppervlakte
oploopt. Achtereenvolgens zijn dat vijver 32, 35, 31 en 30. Er is ook gerekend met verschillende
3
aanvoerdebieten. Het huidige aanvoerdebiet van ca. 0.045 m3/s, het eerste streefdebiet van 0.03 m /s van
3
maatregel 33 en twee lagere debieten (0.02 en 0.01 m /s). Verder zijn varianten bekeken met een dikte van de
waterlaag van 0.2 en 0.3 m.
In Tabel 78 staan de resultaten voor hydraulische belasting en verblijftijden. Alle combinaties geven een
voldoende lage verblijftijd en bieden dus perspectief voor verwijdering van particulair fosfaat. Met een
zuiveringsmoeras in alleen de meest bovenstroomse vijver (32) is bij een debiet van 0.02 m3/s en hoger de
hydraulische belasting te hoog. Pas bij het gebruik van vijvers 32+35+31 wordt hydraulische belasting bij een
debiet van 0.03 m3/s voldoende laag, zij het dat die nog dicht tegen de grenswaarde van 40 mm/d zit. Deze drie
vijvers zijn dus minstens nodig om een hoog zuiveringsrendement voor nitraat te kunnen halen. In Tabel 79
worden de P-belastingen voor verschillende combinaties van debiet en oppervlakte gegeven. Bij gebruik van
3
alleen de vijvers 32 en 35 treedt alleen een voldoende lage P-belasting op bij een zeer laag debiet van 0.01 m /s.
3
Wanneer 3 tot 4 vijvers worden gebruikt is de P-belasting voldoende laag bij een debiet van 0.02 m /s en lager.
3
Bij een debiet van 0.3 m /s dat in eerste instantie wordt ingesteld met maatregel 33 is de kans groot dat het Pgehalte van uitstromend water nog hoog is. Wanneer het debiet met maatregel 33 laag kan worden ingesteld,
kan met een zuiveringsmoeras in 3 tot 4 bovenstroomse vijvers potentieel veel fosfaat worden verwijderd.
Bij de inrichting en het beheer zijn de volgende punten van belang:

Het water moet min of meer gelijkmatig door de zuiveringsmoerassen stromen door een dunne waterlaag
van enkele dm’s. Daarvoor is egalisatie nodig van de vijverbodem Met extra dammen in de vijvers kan de
stroming ook gelijkmatig verdeeld worden.

De nutriëntenrijke sliblaag moet verwijderd worden omdat deze juist fosfaat kan afgeven.

Wanneer het fosfaatbindend vermogen van de bodem gering is, kan ijzer in de vorm van Fe2O3 worden
toegevoegd. De minerale bodems van de vijvers in de zuidelijke keten hebben een dusdanig hoge
verzadiging met fosfaat dat ze potentieel fosfaat kunnen afgeven.

Met maaibeheer kunnen ook nutriënten worden onttrokken. Jaarlijks maaien kan echter de productiviteit van
riet verlagen en daarmee tot een te geringe organische-stofproductie leiden voor een goede denitrificatie van
nitraat (De Haan et al., 2011).

276

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)




Wanneer gekozen wordt om de zuiveringsmoerassen te maaien moet de inrichting dusdanig zijn dat dit
mogelijk is. Het oppervlaktewater moet tijdelijk kunnen worden afgelaten en de maaibalken moeten de
moerasbegroeiing kunnen bestrijken.
In de winter zal door de lagere temperatuur de denitrificatie minder snel verlopen. Er kan daarom worden
overwogen om in de winter met een lager toevoerdebiet te werken. Dit zou dan uitgezocht moeten worden in
samenhang met de fijnregeling die bij maatregel 33 is voorgesteld.

Tabel 78: Berekeningen van hydraulische belasting en verblijftijden in een zuiveringsmoeras bij toenemend
aantal vijvers in het bovenstroomse deel van de zuidelijke vjjverketen en verschillende aanvoerdebieten. De
verblijftijd is ook voor twee waterdiepten berekend. De groene kleur geeft aan dat de hydraulische belasting lager
is dan 40 mm/d, wat in het bereik ligt van een potentieel hoog zuiveringsrendement voor nitraat. De blauwe kleur
geeft aan dat de verblijftijd groter is dan 1 dag. Dit is in het bereik waarbij sedimentatie kan optreden die bijdraagt
aan verwijdering van particulair fosfaat.

situatie

aanvoerdebiet

vijver 32
hydrauverblijftijd
lische
belasting

waterdiepte (m)
gemeten
1e streef
laag
zeer laag

m3/s
0.045
0.030
0.020
0.010

mm/d
112
75
50
25

0.2
d
1.8
2.7
4.0
8.0

0.3
d
2.7
4.0
6.0
12.0

vijver 32+35
hydrauverblijftijd
lische
belasting

mm/d
73
49
33
16

0.2
d
2.7
4.1
6.1
12.3

0.3
d
4.1
6.1
9.2
18.4

vijver 32+35+31
hydrauverblijftijd
lische
belasting

mm/d
54
36
24
12

0.2
d
3.7
5.6
8.3
16.7

0.3
d
5.6
8.3
12.5
25.0

vijver 32+35+31+30
hydrau- verblijftijd
lische
belasting
0.2 0.3
mm/d
d
d
45 4.5 6.7
30 6.7 10.1
20 10.1 15.1
10 20.1 30.2

Tabel 79: De P-belasting (in g P/m2*j) van het zuiveringsmoeras door instromend water bij toenemend aantal
vijvers in het bovenstroomse deel van de zuidelijke vjjverketen en verschillende aanvoerdebieten. De groene
kleur geeft een P-belasting van kleiner dan 1.1 g P/m2*j aan waarbij het uitstromende water een lage Pconcentratie kan hebben.

vijver
debiet (m3/s)
0.045
0.030
0.020
0.010

32

32+35

32+35+31

32+35+31+30

4.9
3.3
2.2
1.1

3.2
2.1
1.4
0.7

2.3
1.6
1.0
0.5

1.9
1.3
0.9
0.4
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28.1.3 Groep 3: maatregelen bodem en vegetatie in terrestrische delen
Maatregel 41: verwijderen houtopslag uit heide
In delen waar momenteel verbossing optreedt van heide is het nodig om houtopslag te kappen. Deze maatregel
kan op de korte termijn worden uitgevoerd. Plekken waar deze maatregel nodig is wordt weergegeven in Figuur
112. De maatregel zou ook op locaties zinvol kunnen zijn die nu niet in Figuur 112 wordt weergegeven. Reden
hiervoor is dat voor deze studie niet het hele terrein integraal is geïnventariseerd op het nut en mogelijkheden
van lokale herstelmaatregelen. Afgelopen jaren heeft de beheerder overigens op diverse plekken deze maatregel
uitgevoerd.
Maatregel 42: omvorming van naaldbos naar korte vegetatie
Bij deze maatregel wordt het bos gekapt en wordt de strooisellaag geplagd. De maatregel is ten behoeve van
herstel van de droge heidehabitats 2310 en 4010. Lokaal wordt de bodem dieper afgegraven tot aan het schone
zand ten behoeve van herstel van vegetatie van zandduinen (habitat 2330). Bij deze ingreep dient rekening te
worden gehouden met archeologische sites (hoofdstuk 14). Aangeraden wordt om alleen op de toppen van de
landduinen lokaal dieper grond weg te nemen omdat de grootste kans op sites aanwezig is op de flanken richting
2
de natte laagten. Deze laatste maatregel wordt op kleine ruimtelijke schaal uitgevoerd (100-1000 m ). Teneinde
in het gebied te zorgen voor variatie in de heide wordt deze maatregel in ruimte en tijd gespreid. Deels wordt
deze maatregel uitgevoerd in combinatie met maatregelen 42 en 42+43. Plekken die voor deze maatregelen in
aanmerking komen, worden weergegeven in Figuur 112. De maatregel kan gespreid in de tijd en ruimte worden
uitgevoerd. Het is van belang om relictpopulaties van soorten en fauna te ontzien.
Deels wordt deze maatregel gecombineerd met bekalken (maatregel 44).

Maatregel 43: plaggen van vergraste heide
Vooral vochtige heide is in De Maten vergrast met Pijpenstrootje en hierdoor zijn deze vegetaties soortenarm. Als
herstelmaatregel wordt voorgesteld om de vegetatie en strooisellaag te verwijderen met plaggen. In eerste
instantie zal deze maatregel leiden tot een pioniervegetatie van Snavelbiezen (habitat 7150). Deze maatregel
draagt zo bij aan het IHD uitbreiding areaal en verbetering kwaliteit. Naar verloop van tijd ontwikkelt zich vochtige
heide (habitat 4010). Plekken die voor deze maatregelen in aanmerking komen, worden weergegeven in Figuur
112. De maatregel kan gespreid in de tijd en ruimte worden uitgevoerd. Verder dient het plaggen op een kleine
schaal te worden uitgevoerd. Dit is van belang voor een snellere kolonisatie van planten- en diersoorten vanuit
de naburige vegetatie. Spreiding in de tijd zorgt ook voor een meer constante aanwezigheid van jonge stadia in
het terrein. De maatregel zou ook op locaties zinvol kunnen zijn die nu niet in Figuur 112 worden weergegeven.
Reden hiervoor is dat voor deze studie niet het hele terrein integraal is geïnventariseerd op het nut en
mogelijkheden van lokale herstelmaatregelen. De lokale beheerder kan deze locaties aanvullen op basis van
eigen terreinkennis.
Deels wordt deze maatregel gecombineerd met bekalken (maatregel 44).

Maatregel 44: bekalken (additioneel in combinatie met 42 en 43)
In combinatie met maatregel 42 en 43 wordt direct na uitvoering van de maatregelen een deel van de geplagde
delen bekalkt met Dolokal. Als richtlijn wordt gegeven om de helft van de oppervlakte waar deze maatregel wordt
uitgevoerd te bekalken. Deze maatregel beoogt uitbreiding van de oppervlakte van heischraal graslanden en aan
het bevorderen van soortenrijkere heiden. De maatregel is in Nederland beproefd en effectief (Smits et al. 2009a,
De Graaf et al. 2004) en zorgt voor een verhoging van de bodemzuurgraad en een verhoging van de
basenverzadiging op het kationenadsorptiecomplex. Tevens voorkomt de bekalking negatieve effecten van
tijdelijk verhoogde ammoniumgehalten die kunnen optreden in de eerste 1-2 jaar na plaggen zonder bekalking.
Het INBO verricht momenteel onderzoek naar de effecten van bekalking in heischraal graslanden in Vlaanderen.
Geadviseerd wordt om de resultaten van dat onderzoek af te wachten voordat de maatregel wordt toegepast.
De Graaf et al. 2004 geven t.b.v. heischraal graslanden en soortenrijke heiden een richtlijn om te bekalken tot
een basenverzadiging in de toplaag van de bodem van 50% of 2000 kg dolokalk/ha. Als materiaal kan Dolokal
(calcium en magnesium bevattende kalk) worden gebruikt. Een mengsel van fijn- en grofkorrelig materiaal heeft
het voordeel van een snelle en daarnaast ook langdurige werking. De benodigde hoeveelheid Dolokal is ook te
berekenen op basis van bodemstalen die in De Maten die voor deze studie zijn geanalyseerd. Bij deze
berekening is voor de samenstelling van de Dolokal uitgegaan van een CaCO3-gehalte van 80% DW en een
MgCO3-gehalte van 19 % DW. Wanneer van betreffende locaties de basenverzadiging in de bovenste 10 cm van
de minerale toplaag wordt aangevuld tot 50 % dan varieert de hoeveelheid toe te dienen Dolokal voor droge
naaldbossen van 1300 tot 2700 kg/ha (n=5). Voor vergraste heide wordt 700 tot 3700 kg/ha berekend (n = 6). De
2
berekende hoeveelheid wordt sterk bepaald door het organische-stofgehalte (lineaire correlatie; r = 0.85).
Dimensionering van de hoeveelheid is van belang om een te lage gift (geen of kortdurend effect op bodem-pH) of
een te hoge gift (te basisch voor heischraal grasland en heide) te voorkomen. Omdat de meeste locaties met
naaldbos en vergraste heide locaties in De Maten op basis van berekening uit de chemische analyse in de range
van 700-2200 kg dolokal/ha liggen, wordt voorgesteld om 1500 kg/ha aan te houden. Plekken die voor deze
maatregelen in aanmerking komen worden weergegeven in Figuur 112. Van deze plekken wordt hooguit 50 %
bekalkt. Er wordt voorgesteld om bekalking kleinschalig toe te passen t.b.v. het creëren van ruimtelijke
heterogeniteit in basenrijkdom van de bodem.
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Maatregel 45: uitmijnen fosfaat door NK-bemesting met maaien en afvoeren
De maatregel wordt uitgevoerd in een droog perceel dat in het verleden is bemest. UItmijnen van fosfaat wordt
nog niet lang gedaan t.b.v. natuur. Voorschriften voor hoeveel bemest moet worden met stikstof en/of ook Kbemesting ook nodig is, zijn daarom nog niet exact en weinig uit gekristalliseerd. Zulke voorschriften zijn nu ook
nog sterk gericht op zeer productieve situaties en nog weinig toe gesneden op een latere fase waarin de
productie en daarmee de potentiële afvoer van nutriënten afneeemt. Op termijn zal hier meer kennis over
beschikbaar komen. Voorlopig wordt geadviseerd jaarlijks met ca. 50 kg N/ha te bemesten. Eventueel kan ook
met K worden bemest. Deze stikstofhoeveelheid komt overeen met de verwachte jaarlijkse afvoer van een
productief grasland met correctie voor ca. 15 kg N/ha*j atmosferische depositie. De vegetatie wordt drie- tot
viermaal gemaaid en afgevoerd. Het is aan te bevelen om drie jaar lang de afvoer van gewas (kg DW/ha) en de
afvoer van nutriënten te volgen (P, N en K in kg/ha) te volgen met behulp van gewasstalen en labanalyse.
Wanneer de productiviteit laag wordt, zal de afvoer van P ook laag worden en dan heeft uitmijnen weinig zin
meer. Er kan beter worden overgestapt op verschralen (maaien+afvoeren) zonder stikstofbemesting. Met
uitmijnen ten behoeve van ontwikkeling van schrale natuurtypen is nog niet veel ervaring. Op dit moment wordt
hier wel op diverse plekken onderzoek naar verricht, o.a. in Nederland. Op termijn zal over de maatregel meer
kennis en ervaring beschikbaar komen. De locatie van de maatregel wordt weergegeven in Figuur 112.

Maatregel 46: verschralen door maaien en afvoeren
Deze maatregel wordt voorgesteld voor een matig eutroof graslandperceel. Dit perceel is in het recente verleden
niet regulier gemaaid en gehooid maar wel recent gekleppeld. Verschralingsbeheer zal hier gezien de
fosfaatvoorraad in de bodem leiden tot langzame afname van de productiviteit. Vanwege de natte
omstandigheden is uitmijnen hier geen optie. De locatie van de maatregel wordt weergegeven in Figuur 112.

Maatregel 47: inbrengen hooi van heischraal graslanden (additioneel in combinatie met 42+44, 43+44 en
45)
De maatregel beoogt het inbrengen van kenmerkende heischrale plantensoorten die uit zich zelf niet kunnen
terugkeren. Het is mogelijk om voor de keuze of en waar deze maatregel wordt toegepast zaadbankonderzoek
uit te voeren. Dit onderzoek is echter tijdrovend en duur en zaadbankonderzoek traceert nauwelijks soorten die
een lage dichtheid in de zaadbank hebben. Een pragmatische aanpak kan bestaan uit monitoring van de
vegetatie na uitvoeren van maatregelen 42, 43 en 45 (+eventueel 44). Als typische heischrale soorten niet
terugkeren kan als nog besloten worden om hooi in te brengen uit een goed ontwikkeld heischraal grasland.
Als bron zou hooi uit soortenrijkere heischraal graslanden in de regio kunnen worden gebruikt. De maatregel is
beproefd en effectief (Smits et al., 2009a). Deze maatregel wordt uitgevoerd in combinatie met maatregel 42+44,
43+44 en 45 na het uitvoeren van het plaggen en de bekalking. Bij ontwikkeling van heischraal grasland vanuit
naaldbos en vergraste heide (maatregel 42 en 43) heeft deze maatregel alleen effect als hij wordt uitgevoerd kort
na het plaggen en bekalken. Bekalking is hier ook een vereiste omdat kenmerkende heischrale soorten een
zwakgebufferde bodem nodig hebben. In geval van uitmijnen van voedselrijk grasland is deze maatregel pas
zinvol als de vegetatie laagproductief is geworden en open plekjes heeft voor kieming van zaden. De locatie van
de maatregel wordt weergegeven in Figuur 112.
Maatregel 48: opbrengen humusarm en nutriëntenarm zand
Deze maatregel wordt voorzien door Natuurpunt op een voormalige parkeerplaats. Voorheen was dit een
zandduin dat door egalisatie is verdwenen. Wit, humusarm zand zal worden aangebracht in de vorm van een
duinreliëf. In verband met de geringe aanwezigheid van zaden in dit zand wordt geadviseerd om na het
aanbrengen van het zand heidestrooisel te verspreiden. De locatie van de maatregel wordt weergegeven in
Figuur 112.

Maatregel 49: lokaal kappen van houtopslag rond vijvers
Deze maatregel is gericht op behoud van een open moeraslandschap ten behoeve van moerasvogels. De
maatregel is niet ruimtelijk uitgewerkt en kan het beste door de beheerder worden gepland. Deze maatregelen
kunnen het best op de korte termijn worden uitgevoerd, voordat maatregelen in de waterhuishouding en
slibverwijdering in de vijvers plaatsvinden. Dan hebben de moerasvoegels beschikking over een optimaler
biotoop wanneer in gebiedsdelen werkzaanheden aan vijvers en waterlopen plaatsvinden.

Maatregel 50: ontwikkeling van broekbos en biotioop voor de boomkikker in laagte Hemmekesweyer (51)
In de laagte Hemmekesweyer (51) kan deels ontwikkeling van elzenbroek worden nagestreefd en deels de
ontwikkeling van langdurig geïnundeerde delen die kunnen fungeren als voorplantingsbiotoop voor de
boomkikker. Voor het bewerkstelligen van langdurige inundatie is het nodig de lokale grachten af te dammen.
Broekbos kan spontaan ontstaan door delen niet meer te beheren. Delen die gaan fungeren als potentieel
voorplantingsbiiotoop door langdurige inundatie worden met beheer open gehouden. De drogere omgeving van
de laagte wordt dusdanig beheerd dat hier een kleinschalige afwisseling aanwezig is van korte vegetatie, ruigte
en braamstruwelen.
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28.1.4 Aanbevelingen voor beheer
Een aantal maatregelen hebben gevolgen voor het vegetatiebeheer. Hieronder worden de belangrijkste
genoemd.
Regulier droogval vijvers in combinatie met slibverwijdering kan in de eerste periode leiden tot snelle opslag van
wilgen en elzen. In hoeverre dat gaat gebeuren is afwachten en hangt onder andere af van de hoeveelheid zaad
die inwaait. Het is ook mogelijk dat zaailingen afsterven als ze te langdurig en diep inunderen. Met periodiek
maaibeheer kan jonge opslag onderdrukt worden. Het maaibeheer kan uiteraard het beste in de periode met een
lage waterstand en weinig neerslag plaatsvinden.
Voor de laagten die worden afgegraven geldt dat in het begin maaibeheer nodig is om ontwikkeling naar bos
tegen te houden. Op termijn, wanneer de vegetatie productiever en gesloten wordt, is in de terrestrische delen
jaarlijks maaibeheer (maaien en afvoeren) nodig. Omdat deze laagten (zeer) nat zijn en nog natter worden is
aangepaste maaiapparatuur aan te bevelen.
Heischraal graslanden die niet of niet voldoende beweid worden vergen ook maaibeheer. Voor ontwikkeling van
heischraal graslanden vanuit geplagde locaties kan periodiek maaien en afvoeren ook helpen om dominantie van
Struikheide te voorkomen. Lage, lichtminnende heischrale soorten hebben dan meer kans om zich blijvend te
vestigen.
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Figuur 112: Locaties van maatregelen in en rond de delen met omvorming van bos met alleen effect bodem en
vegetatie in terrestrische delen (groep 3) Boven: het noordelijke deel, onder het zuidelijk deel.. Maatregelen 44
en maatregel 47 worden voor ca. de helft van de oppervlakte van de vlakken die worden weergegeven gepland.
De maatregelen 41 en 43 zouden ook op locaties zinvol kunnen zijn die nu niet op de kaart worden
weergegeven. Reden hiervoor is dat voor deze studie niet het hele terrein integraal is geïnventariseerd op het nut
en mogelijkheden van lokale herstelmaatregelen.
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28.2 Verwachte realisatie habitats en leefgebieden soorten
28.2.1 Habitats
Op basis van de instandhoudingsdoelen voor de habitats en de verwachte effecten van maatregelen wordt
bepaald in hoeverre deze doelen realiseerbaar zijn. Bij de effecten van maatregelen wordt afzonderlijk gekeken
naar hoe veranderingen in waterstandsregime doorwerken op de potenties (ongeacht de effecten op de
chemische kwaliteit). Daarvoor wordt een indicatie gegeven van de oppervlakte met potenties en effecten op de
kwaliteit. Deze indicatie is gebaseerd op het resultaat van de scenarioanalyse (uitkomsten scenario S4 en S5;
paragraaf 26.4.9). Daarnaast is ook doorgerekend hoeveel hectaren uitbreiding van habitat kan worden
gerealiseerd door het nemen van lokale maatregelen die ingrijpen op de bodem (profiel en bodemchemie) en de
vegetatie. Voor deze laatste beoordeling wordt de opbrengst geschat voor de maatregelen 4 en 41 t/m 48 voor
zover die ruimtelijk zijn uitgewerkt. Tot slot wordt ook nog globaal geschat in hoeverre lokale maatregelen met
effect op vegetatie en bodem nog voor extra uitbreiding kunnen zorgen. Deze laatste schatting wordt gegeven
omdat zulke lokale maatregelen nu nog niet voor het hele studiegebied ruimtelijk zijn uitgewerkt. De schatting
vindt plaats op basis van indrukken tijdens terreinbezoeken en het luchtfotobeeld. Tot slot wordt ook aangegeven
of er ten aanzien van de effecten belangrijke onzekerheden bestaan die de mogelijke uitbreiding kunnen
beperken. Benadrukt wordt dat de genoemde hectarenaantallen voor uitbreiding indicatief zijn voor de mate
waarin een instandhoudingsdoel kan worden bereikt en niet zeer exact moeten worden opgevat. Deze getallen
hebben namelijk de onzekerheidsmarge van de hydrologische en hydro-ecologische modellering en van de
inschatting van het effect van lokale herstelmaatregelen.
De resultaten staan in Tabel 1. De volgende conclusies kunnen worden getrokken.
Herstel van amfibische habitats 3110 en 3130
In de vijvers kan het oppervlaktedoel van habitat 3110 op basis van potenties voor waterstandsregime
ruimschoots gerealiseerd worden en dat van habitat 3130 hooguit voor de helft. Het IHD voor habitat 3130 is dus
niet haalbaar. De geschatte oppervlakten vormen de bovengrens van de potenties en houden geen rekening met
beperkingen in de chemische condities. Alhoewel het maatregelpakket gericht is op het verlagen van de
nutriëntenrijkdom t.b.v. deze habitats, kan na het nemen van de maatregelen de nutriëntenrijkdom nog steeds te
hoog zijn (zie paragraaf 28.3). Vooral voor de oligotrofe habitat 3110 is de kans op een te hoge nutriëntenrijkdom
groot. De gevonden patronen in chemie van de vijverbodems duiden er op dat de chemische condities nog het
meest gunstig kunnen zijn in herstelde vijvers in de noordelijke keten. Daarnaast wordt de bovengrens van de
oppervlaktepotentie bepaald door de aanname dat beide habitats kunnen voorkomen in permanent en diep
water. Het is de vraag of dat bij een ongunstige nutriëntenchemie mogelijk is. In geval van de habitats niet in diep
water kunnen voorkomen is de verwachte potentie veel geringer: voor habitat 3110 ca. 10 ha en voor habitat
3130 ca. 3 ha.
De afwezigheid van kenmerkende plantensoorten in de lokale soortenpool kan herstel van een goede kwaliteit
beperken.

Aquatische vegetatie in vijvers
Het IHD voor oppervlakte wordt in het voorkeurscenario gerealiseerd. De kwaliteit neemt toe door maatregelen
die de nutriëntenrijkdom verlagen.

Natte terrestrische vegetatie
De potenties voor habitat 7140 nemen volgens de modellering iets af. Wanneer gekeken wordt naar de potenties
op basis van waterstandsregime in de af te graven twee laagten dan levert dat daar ca. 4 ha uitbreiding op. Het
habitat komt daar nu niet voor en heeft bij afgraven goede perspectieven voor een voldoende lage
nutriëntenrijkdom. In de laagte Platte Pier (50) kan wel sterke verzuring van de bodemtoplaag in droge jaren de
ontwikkeling van meer basenrijke vormen beperken. De oppervlakte van de habitat komt met die uitbreiding in de
buurt van het doel. De afwezigheid van kenmerkende soorten in de lokale plantensoortenpool beperkt het herstel
van een goede kwaliteit.
Voor alluviale bossen (habitat 91E0) nemen de oppervlaktepotenties op basis van het nieuwe waterstandsregime
toe t.o.v. de nulsituatie. Dat geldt ook voor de potenties van de voedselarme vormen van deze habitat. Dit kan
gezien worden als een verbetering van de kwaliteit. Een risicofactor die verbetering van de kwaliteit kan
beperken is interne eutrofiëring. Door vernatting kan in de organische-stofrijke bodems veel fosfaat vrij komen
(zie paragraaf 28.3).

Vochtige heiden
Voor de habitats 4010 en 7150 leiden de maatregelen in de waterhuishouding niet tot een toename van het
potentieel voorkomen op basis van een geschikt waterstandsregime. De potentie neemt zelfs iets af. De beoogde
uitbreiding van de oppervlakte van deze habitats kan desondanks worden gerealiseerd door lokaal herstel van
vergraste en verstruweelde natte heide en zeer beperkt ook door het omvormen van vochtig bos. De ruimtelijk
geplande maatregelen leiden tot ca. 2 ha uitbreiding. De inschatting is dat aanvullende lokale herstelmaatregelen
(verwijderen struweel en plaggen) elders in het gebied ruimschoots de uitbreiding kunnen realiseren. In het
middendeel van De Maten komen namelijk nog aanzienlijke oppervlakten voor die sterk zijn vergrast met
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Pijpenstrootje en zijn ontwikkeld naar Gagel-struweel. Voldoende aanwezigheid van habitat 7150 treedt
automatisch op als gewerkt wordt aan herstel van natte heide. Na plaggen ontstaat veelal eerst habitat 7150 die
naar verloop van tijd wordt opgevolgd door habitat 4010. Het is dan zaak om de lokale herstelmaatregelen goed
te spreiden in de tijd. Dit zorgt dan voor een constante aanwezigheid in het gebied van habitat 7150 met
variërende ouderdom.
De maatregelen in de waterhuishouding van het voorkeurscenario hebben nauwelijks invloed op de netto
ruimtelijke omvang van potenties voor natte heide. Omdat actueel natte heide en zeker goed ontwikkelde heide
een beperkt voorkomen hebben in De Maten, is ook gekeken hoe het waterstandsregime op de actuele locaties
verandert. De habitat kan namelijk op actuele locaties achteruit gaan door veranderingen van
waterstandsregime, zonder dat de habitat ontstaat op andere locaties waar het waterstandsregime geschikt
wordt gemaakt. Daarom is vastgesteld hoe het waterstandsregime verandert op locaties waar de BWK een
voorkomen van natte heide aangeeft. Voor de verandering van GHG en GLG zijn de uitkomsten van scenario S4
en S5 gebruikt, omdat het voorkeurscenario wat betreft maatregelen in de waterhuishouding sterk overeenkomt
met deze scenario’s. Opgemerkt wordt dat de verlagingseffecten als gevolg van het uitgraven van de laagten De
Heiweyer en Platte Pier in scenario S4 overschat worden als gevolg van de gekozen schematisatie van drainage
in de uitgegraven laagten. In Tabel 80 zijn de resultaten samengevat. In Bijlage 29 zijn overlays opgenomen van
de BKW-voorkomens met het ruimtelijke patroon van verandering van GHG en GLG.
De veranderingen in beide scenario’s zijn voor het overgrote deel vergelijkbaar. De locaties in het noordoostelijke
deel verdrogen sterk (bij vijver 32 en 31) als gevolg van meer drainage door het uitgraven van de laagten De
Heiweyer en Platte Pier. De locaties noordwestelijk van vijver 8 en 2 met actueel goed ontwikkelde natte heide,
hebben deels een daling van de GLG. De GLG daalt hier in geringe mate omdat vijver 8 in de zomer kortstondig
uitzakt. Rond vijver 18 treedt vernatting op. Wat betreft de stijging van GLG is dat gunstig omdat de GLG veelal
te laag is voor goed ontwikkelde natte heide. De peiluitzakkingen in vijver 18 en 19 hebben hier dus geen
negatief effect. Een stijging van de GHG kan deels ongunstig zijn wanneer dit leidt tot langdurige inundatie van
veenmosrijke delen. Noordoostelijk van vijver 18 treedt deels een daling van de GHG op als gevolg van het
uitgraven van de laagte De Heiweyer. Het voorkomen west van vijver 3 ondervindt nauwelijks veranderingen van
GHG en GLG.
De sterke dalingen in het noordoostelijke deel zijn voor een belangrijk deel irreversibel als het voorkeurscenario
wordt uitgevoerd omdat ze veroorzaakt worden door het uitgraven van de laagten De Heiweyer en Platte Pier die
dan in de hogere delen van deze laagten meer gaan draineren. De risico’s van te sterke verhoging van de GHG
rond vijver 18 zijn stuurbaar met het peil van deze en andere nabijgelegen vijvers. Het is daarom zinvol om op
betreffende locaties het grondwaterstandsregime en de vegetatie-ontwikkeling van natte heide te monitoren.
Hetzelfde geldt voor het risico op verdroging van de locatie noordwestelijk van vijver 8.

Tabel 80: Evaluatie van verandering van het grondwaterregime op locaties van natte heide in scenario S4 en S5
t.o.v. het nulscenario. De locaties van natte heide betreffen die, die op de BWK worden weergegeven. Waarden
zijn in cm’s. Een positieve waarde betreft een daling van de waterstand en een negatieve waarde een stijging.

Locatie voorkomen natte heide op S4
BWK
verschil GHG
noordwest van vijver 32
+40 tot +60
noord van vijver 31
+20 tot +60
noordoost van vijver 18
-20 tot +20
zuid van vijver 18
-20 tot -5
zuid van vijver 13
-20 tot 0
noordwest van vijver 8 en 2
west van vijver 3
ca. 0

S4

S5

S5

verschil GLG
+100 tot +150
+50 tot +75
-50 tot -5
-100 tot -50
-20 tot -5
-20 tot +20
ca. 0

verschil GHG
+25 tot +50
+25 tot +50
-20 tot +25
-20 tot -50
-20 tot 0

verschil GLG
+25 tot +50
+25 tot +50
-50 tot 0
-100 tot -20
-20 tot 0
-20 tot +25
ca. 0

ca. 0

Landduinen en heischraal grasland
Voor de habitats 2130 en 2330 wordt een uitbreiding voorzien van 45 ha. De uitgewerkte maatregelen in en rond
de drie naaldbosgebieden die worden omgevormd naar korte vegetatie, voorzien voor beide habitats gezamenlijk
in een uitbreiding van ca. 5 ha. De uitbreiding is nog met enkele ha op te rekken, maar dat levert landschappelijk
een volledige kaalkap op en ook kap van eikenbos. Het IHD voor oppervlakte is dus niet haalbaar voor deze
habitats.
Voor habitat 6230 voorzien de ruimtelijk geplande lokale maatregelen in een uitbreiding van ca. 16 ha. Daarmee
wordt bijna het IHD voor oppervlakte bereikt. Het kappen van enkele ha extra bos maakt meer uitbreiding
mogelijk, maar kan net als bij de twee vorige habitats bezwaarlijk zijn voor landschappelijk waarden en beleving.
Daarnaast kan meer heischraal grasland vanuit (vergraste) heide en de huidige naaldbosaanplanten worden
gerealiseerd door meer oppervlakte te gaan bekalken. Dit gaat echter ten koste van oppervlakte van de habitats
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2310, 2330, 4010 en 4030. Niet uitgesloten is dat er ook nog herstelmogelijkheden bestaan voor de habitat in
voormalige agrarische percelen die in deze studie niet lokaal beoordeeld zijn.
De afwezigheid van kenmerkende plantensoorten in de lokale soortenpool kan herstel van een goede kwaliteit
beperken. Het ondervangen van dit knelpunt is voorzien met de additionele maatregel inbrengen van hooi uit
goed ontwikkelde heischraal graslanden.
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+

+

=

3130 - Oligotrofe tot mesotrofe
stilstaande wateren met
vegetatie behorend tot de
Littorelletalia uniflora en/of de
Isoëtes-Nanojunctea

3150 - Van nature eutrofe
meren met vegetatie van het
type Magnopotamion of
Hydrocharition

+

+

+

4

73

2

opp potentie ca. 10 tot 25
ha

opp potentie +
kwal +

ca. 70 opp potentie ca. 3-30 ha
kwal +

2

ruimschoots voorhanden

NA

NA

opp ca. 8 ha NA
toename

NA

opp ca. 5 ha enkele ha extra mogelijk door
toename
omvorming loofbos en
restanten naaldbos en
plaggen vergraste droge heide

- na maatregelen nog te
nutrientenrijk
- realisatie oppervlakte veel
geringer door ontbreken in
permanent en diep water
- bereiken goede kwaliteit
door gebrek aan soorten in
zaadbank en dispersie
- na maatregelen nog te
nutrientenrijk
- realisatie oppervlakte veel
geringer door ontbreken in
permanent en diep water
- bereiken goede kwaliteit
door gebrek aan soorten in
zaadbank en dispersie

Onzekerheid

3110 – Mineraalarme,
oligotrofe wateren van de
Atlantische zandvlakten

+

doel kwaliteit

+

doel oppervlakte (ha)
45

doeluitbreiding

gezamenlijk voor
2310+
2330: 92

maatregelen
waterhuishouding en
slib verwijdering
vijvers

+

Effecten voorkeurscenario

effecten ruimtelijk
uitgewertke lokale
maatregelen bodem
en vegatie

+

Doel

extra bij plannen
meer lokale
maatregelen bodem
en vegetatie

2310 - Psammofiele heide met
Calluna- en Genista-soorten
2330 - Open grasland met
Corynephorus- en
Agrostissoorten op landduinen

Habitat

Tabel 81: Verwachte realisatie habitats op basis van het voorkeurscenario en eventuele extra maatregelen.
Codes: opp = oppervlakte, kwal = kwaliteit, + = toename, = = blijft gelijk.
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+

+

=

7140 - Overgangs- en trilveen

7150 - Slenken in veengronden
met vegetatie behorend tot het
Rhynchosporion

91E0 - Alluviale bossen met
Alnion glutinosa en Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

+

6230 - Soortenrijke heischrale
graslanden op arme bodems
van berggebieden (envan
submontane gebieden in het
binnenland van Europa)

doel opperrvlakte
+

doel kwaliteit

4030 - Droge Europese heide

+

+

+

=

+

doel oppervlakte (ha)
29

5

28

19

23

14

5

doeluitbreiding

34

opp ca. 16 ha enkele ha extra mogelijk door
toename
omvorming loofbos en
restanten naaldbos

opp ca. 2 ha opp ca. 10 toename door
toename
plaggen vergraste heide

opp: toename tov potentie in NA
nulsituatie
kwal +

NA

geringe afname tov potentie opp ca. 2 ha mogelijk afhankelijk van
in nulsituatie
toename
hoeveelheid en frequentie
(tijdelijk)
plaggen in natteheide zones

geringe afname tov potentie opp ca. 4 ha afgraven extra laagte
in nulsituatie
toename

- geen goede kwaliteit/
voedselarme vormen door
interne eutrofiering agv
vernatting

- bereiken goede kwaliteit
door gebrek aan soorten in
zaadbank en dispersie

opp potentie: geen/
opp ca. 16 ha - uitbreiding tot aan doel
- bereiken goede kwaliteit
nauwelijks negatief effecten toename
mogelijk, maar gaat ten koste door gebrek aan soorten in
op actuele locaties
van opp 4010, 4030 en 2310 zaadbank en dispersie
- enkele ha extra mogelijk
door omvorming loofbos en
restanten naaldbos

>> 14 ha

opp geringe afname tov
potentie in nulsituatie

maatregelen
waterhuishouding en
slib verwijdering
vijvers

+

Effecten voorkeurscenario

effecten ruimtelijk
uitgewertke lokale
maatregelen bodem
en vegatie

+

Doel

extra bij plannen
meer lokale
maatregelen bodem
en vegetatie

4010 - Noord-Atlantische
vochtige heide met Erica
tetralix

Habitat

Onzekerheid
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28.2.2 Soorten
Het voorkeurscenario is geëvalueerd voor effecten op de omvang en kwaliteit van het leefgebied van soorten met
een instandhoudingsdoel. Daarbij zijn de resultaten van de vegetatiemodellering gebruikt en de vertaalslag
daarvan naar de omvang van moeraslandschap (IHD_VOGELS; zie paragraaf 26.4.9). Ook is gebruikt gemaakt
van de uitkomsten van de analyse van effecten op habitattypen (zie vorige paragraaf). De effecten op
populatieomvang worden niet geëvalueerd. In Tabel 82 staan de resultaten. Algemene conclusie is dat het
leefgebied van de meeste soorten in omvang en kwaliteit vooruit gaat. Het inrichtingsscenario draagt daarmee
ook bij aan een tweetal belangrijke hersteldoelen: namelijk herstel van moerasvogelpopulaties en herstel van
amfibieënpopulaties. Voor een beperkt aantal soorten (Zwarte specht, Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis
zijn de effecten op het leefgebied neutraal beoordeeld.
Voor de amfibiesoorten die zowel afhankelijk zijn van voortplantingsbiotoop in moeras en open water en van
landbiotoop is een exacte landschappelijke inpassing van belang. Bij de boomkikker is het behoud c.q.
ontwikkelen van een gevarieerd landbiotoop met ruigtevegetaties, houtwallen, bosranden en braamstruwelen van
voldoende omvang in de nabijheid van voortplantingswateren belangrijk. Met herstel van heidehabitats dient daar
rekening mee gehouden te worden (niet te veel hogere begroeiing verwijderen). Indien Boomkikker en Heikikker
uit het gebied verdwenen zijn kunnen gebrekkige dispersiemogelijkheden voor terugkeer van deze soorten een
belemmering vormen.
Bij de uitvoering van de maatregelen uit het inrichtingsscenario is het belangrijk met de uitwerking en ook
uitvoering van maatregelen rekening te houden met actuele voorkomens van deze soorten. Daarnaast is het
zaak maatregelen op lokale schaal af te stemmen aan specifieke leefgebiedeisen van deze soorten.
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kwaliteit
leefgebied

+

+

+
1 populatie van >
200 roepende
mannetjes of
eiklompen op min 4
grotere plassen

+

=

Rosse vleermuis Nyctalus noctula
Heikikker

+

+

+

+

Poelkikker - Rana
lessonae

+
min 5
voortplantingsbioto
pen met in totaal >
200 roepende
mannetjes
=

+
2 populaties met >
200 roepende
mannetjes

=

+

+

=

+

+

+
5 populaties met >
200 roepende
mannetjes
=

=

+

=

+

=

+

+

omvang
leefgebied

Knoflookpad Pelobates fuscus\

Gewone
dwergvleermuis
Boomkikker – Hyla
arborea

Drijvende
waterweegbree Luronium natans
Spaanse vlag Callimorpha
quadripunctaria
Laatvlieger Eptesicus serotinus
Rugstreeppad - Bufo
calamita

populatie-grootte

DOEL
aantal
broedparen

Soorten Bijlage III Habitatrichtlijn

Soort

EFFECT

+

+

+

+

+

=

+

=

+

+

voorplantingsbiotoop door
uitbreiding moeraslandschap
en habitat 3130
landbiotoop door uitbreiding en
verbetering kwaliteit habitats
2310 en 2330
door uitbreiding
moeraslandschap en habitat
3130 en verbeteen kwaliteit
habitat 3150
toename oppervlakte
moeraslandschap
voorplantingsbiotoop door
toename oppervlakte
moeraslandschap
landbiotoop door verbeteren
kwaliteit 2310, 2330, 3130,
4010, 4030, 6230 en 7140

door toename en verbetering
voorplantingsbiotoop door
uitbreiding 3130

door uitbreiding en verbetering
kwaliteit habitats 2310 en 2330

herstel van habitat 3130

kwaliteit oorzaak
leefgebied

kleinschalig landschap met
ruigtevegetaties, houtwallen,
bosranden en braamstruwelen met
een oppervlakte van meer dan 20
ha per populatie

vergt ontwikkelen zomen en
mantels langs broekbossen

AANDACHTSPUNTEN

Tabel 82: Verwachte realisatie van het leefgebied van soorten op basis van het voorkeurscenario. Codes: + =
toename, = = blijft gelijk.

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten
Hoofdrapport (december 2014)

289

+

kwaliteit
leefgebied

+

+

+

+
40

=

=
+

+

+

+
Satellietpop
ulatie van
min 3
broedparen
Bruine kiekendief –
+
+
Circus aeruginosus
min 1
Doortrekkende en overwinterende vogels
Krakeend - Anas
=
strepera
Grote zilverreiger =
Egretta alba

Kwak - Nycticorax
nycticorax
Roerdomp - Botaurus
stellaris

broedvogels
Woudaap Ixobrychus minutus
Zwarte specht Dryocopus martius
Ijsvogel - Alcedo
atthis
Blauwborst Luscinia svecica

+

=

+

+

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

EFFECT

toename oppervlakte
moeraslandschap
toename oppervlakte
moeraslandschap

toename oppervlakte
moeraslandschap

toename oppervlakte
moeraslandschap
toename oppervlakte
moeraslandschap

toename oppervlakte
moeraslandschap
toename oppervlakte
moeraslandschap, betere
kwaliteit 4010, 6230

toename oppervlakte
moeraslandschap

door verbeteren kwaliteit habitat
3150

kwaliteit oorzaak
leefgebied

+

+

+

+

=

+

+

omvang
leefgebied

=

=

=

+
1 kleine populatie

populatie-grootte

DOEL
aantal
broedparen

De vogelsoorten van bijlage IV

Witsnuitlibel Leucorrhinia
pectoralis

Soort

AANDACHTSPUNTEN

28.3 Omgang met onzekerheid over effecten van maatregelen
Een aantal effecten van het inrichtingsscenario zijn onzeker. Op basis van de gebiedsanalyse zijn deze
vastgesteld. Hieronder worden deze onzekerheden besproken en wordt aangegeven hoe daarmee om te gaan
en welke implicaties dit heeft voor monitoring.

Mate van mobilisatie van fosfaat in de vijvers
Er bestaat een vrij grote kans dat in de vijvers momenteel fosfaat wordt gemobiliseerd. Deze mobilisatie kan niet
alleen plaats vinden vanuit de sliblaag maar ook vanuit de minerale bodem na slibverwijding.
Voor herstel van voedselarme vegetatie van de habitats 3110 en 3130 kan dit een beperking vormen. Om te
voorkomen dat veel wordt geïnvesteerd in maatregelen die niet goed gaan werken, wordt slibverwijdering in de
vijvers ten behoeve van herstel van deze habitats gefaseerd uitgevoerd. Ook wordt deze maatregel (18 en 19) in
eerste instantie voornamelijk uitgevoerd in de noordelijke keten waar het risico op fosfaatmobilisatie geringer is
dan in de zuidelijke keten. Er kan dan eerst gevolgd worden wat de effecten zijn. Bij gunstige resultaten kan dan
de maatregel in een later stadium ook elders worden uitgevoerd.
De mogelijke mobilisatie van fosfaat heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de aanvoer van beekwater naar
het vijversysteem wordt beperkt. Hier doet zich het dilemma voor dat bij een hoge aanvoer de belasting met N, P
en SO4 hoog is, maar tegelijk gemobiliseerd fosfaat uit de onderwaterbodems wordt weggespoeld. Bij een laag
aanvoerdebiet is weliswaar de belasting via het instromende beekwater geringer, maar kan door de langere
verblijftijd in het vijversysteem de P-ortho-concentratie hoog oplopen door fosfaatafgifte uit de bodem. De
fosfaatafgifte van het vijversysteem is niet goed te kwantificeren. Bij de uitwerking van maatregel 33 moet
daarom proefondervindelijk het optimale aanvoerdebiet voor zowel de zuidelijke als noordelijke keten uitgezocht
worden. Dit vereist in de eerste jaren een goede monitoring van aanvoerdebieten en chemiemetingen aan het
instromende beekwater en aan het vijverwater op een aantal punten in beide vijverketens. Deze finetuning
vereist ook een goede documentatie van de aanvoer (wanneer wel en geen aanvoer, per instelperiode
aanvoerdebieten documenteren). Ook is het aan te bevelen om met peilschalen in een deel van de vijvers het
waterpeil te volgen (voor bepaling van waterbalansen en verblijftijden). Samenvattend: finetuning van de
beekwateraanvoer op basis van adequate monitoring is cruciaal voor het functioneren van het gehele
vijversysteem.

Ontwikkeling van amfibische vegetatie in relatie tot inundatieduur en diepte
Met het voorkeurscenario worden alleen forse oppervlakten van de habitats 3110 en 3130 ontwikkeld als
kenmerkende soorten in staat zijn te groeien in permanent en ook vrij diep water. Alhoewel diverse kenmerkende
soorten dat kunnen is de vraag of dit in De Maten zal plaatsvinden. Een grote beperking kan bestaan uit een te
hoge nutriëntenrijkdom. Algengroei op de planten kan dan nadelig uitpakken. Ook kunnen betreffende soorten
alleen goed onder water groeien als de troebelheidsgraad zeer laag is. De gekozen peilregimes van vijvers met
een regulier uitzakregime houden sterk rekening met het tegengaan van verdrogende effecten op naburige
terrestrische habitats. Er is daarom binnen het inrichtingsscenario weinig ruimte om bij tegenvallend herstel van
de habitats 3110 en 3130 het vijverpeil lager in te stellen. Er zijn juist vijvers waar het hoge peil 20 cm wordt
verhoogd ten behoeve van de terrestrische habitats. Het voorkeurscenario geeft één mogelijkheid voor
aanpassing en dat is bij de Grote Huyskensweyer (vijver 18). Omdat betreffende vijver binnen De Maten een
grote kans heeft op terugkeer van kenmerkende soorten is deze optie gegeven. Van deze vijver wordt bij start
van de maatregelen het hoge peil verhoogd (maatregel 20). Afhankelijk van de ontwikkeling in en rond de vijver
kan in een later stadium worden besloten om het hoge peil weer lager in te stellen op het oude niveau. Om deze
optie goed te kunnen afwegen is monitoring van de vegetatie in en rond de Grote Huyskensweyer van belang. Dit
geldt uiteraard ook voor het vijverpeil en grondwaterstanden in de omgeving.
Verzuring van afgraven laagten
Na het afgraven van de laagte Platte Pier (50) kan in een droge periode de toplaag van de bodem sterk verzuren.
Uit de verzuringsproef met stalen blijkt dat de bodem sterk verzuurt na blootstelling aan de lucht. Deze verzuring
hangt samen met oxidatie van sulfiden en gereduceerd ijzer. In de praktijk zou na uitvoering van maatregel 4 de
bodem in de hogere delen, waar de grondwaterstand onder maaiveld kan uitzakken, sterk kunnen verzuren.
Onduidelijk is of een dergelijke verzuring dan tijdelijk is of langer kan duren. Wanneer verzuring een groot
knelpunt voor de vegetatie gaat opleveren kan overwogen worden om te bekalken. Het optreden van verzuring
kan worden gevolgd aan de vegetatie-ontwikkeling (sterke verzuring belemmert sterk de vegetatie ontwikkeling)
en meting van de bodem-pH. De laagte De Heiweyer (52) is het risico op een sterk pH daling geringer. Deze
laagte is echter al momenteel relatief zuur,.

Dosering bij bekalking voor herstel van heischraal graslanden en soortenrijke heide
Bekalking is voor herstel van heischraal graslanden vanuit vergraste heide en naaldbossen een noodzakelijke
maatregel. Dit geldt ook voor herstel van soortenrijkere heiden. De dosering van Dolokal is hierbij belangrijk. Bij
maatregel 44 is de dosering onderbouwd met resultaten van onderzoek elders en op basis van de bodemanalyse
in De Maten. Daarbij blijkt dat het organische-stofgehalte van de bodemtoplaag die resteert na plaggen, in hoge
mate de dosering zou moeten bepalen. Het organische-stofgehalte heeft vermoedelijk een grote ruimtelijke
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heterogeniteit. Tegelijk is het ondoenlijk om vooraf aan deze maatregel een grote hoeveelheid bodemstalen te
nemen voor bepaling van het organische-stofgehalte. Daarom wordt geadviseerd op de eerste locaties met deze
maatregel de bodem-pH voor en na het bekalken te volgen. Op deze wijze kan worden vastgesteld of de
voorgestelde dosering adequaat is.
Interne eutrofiëring in elzenbroekbos door vernatting
Een bekend risico bij vernatting van elzenbroekbossen is mobilisatie van fosfaat (Lucassen, 2004). Vernatting
leidt tot een omslag van geoxideerde naar gereduceerde omstandigheden. In geval van ijzerarme bodems
bestaat dan het risico dat er weinig ijzerhydroxiden overblijven voor adsorptie van fosfaat. Omdat de bodems in
de lage delen van De Maten doorgaans ijzerrijk zijn is dit risico gering. Wanneer mobilisatie van fosfaat toch een
probleem wordt, dan is het belangrijk om in de zomer geen water op het maaiveld te laten stagneren. Wanneer
dat wel gebeurt kunnen Kroos en draadalgen de kruidlaag verstikken.

Gering herstel van habitats door ontbreken van soorten in de lokale soortenpool en gebrek aan dispersie
Voor de habitats 3110, 3130, 6230 en 7140 kan terugkeer van kenmerkende soorten beperkt worden omdat ze
niet meer kiemen vanuit de zaadbank en zeer gebrekkige dispersie hebben. Kenmerkende soorten van
heischrale soorten hebben bijvoorbeeld een kortlevende zaadbank. Soorten die uit het gebied verdwenen zijn
keren daardoor niet zomaar terug. Om deze reden wordt voorgesteld bij herstelmaatregelen voor heischraal
graslanden ook te werken met inbreng van soorten door het uitstrooien van hooi uit goed ontwikkelde heischraal
graslanden. Voor deze habitat is dat een beproefde maatregel. Voor de andere habitats wordt voorgesteld eerst
de vegetatie-ontwikkeling af te wachten.

28.4 Globale kostenraming
De globale kosten van het voorkeurscenario zijn berekend. Daarbij zijn alleen de kosten berekend die op basis
van de beschikbare informatie zijn te berekenen. Voor kostenbepaling is gebruik gemaakt van eenheidsprijzen
die ANB hanteert voor bestekken. Dit betreft scherp geraamde prijzen. Met nadruk wordt vermeld dat het hier
een indicatieve berekening betreft. Een reëlere kostenberekening is noodzakelijk bij de lokale uitwerking van
maatregelen. Er is onderscheid gemaakt in eenmalige kosten en kosten die jaarlijks optreden. Kosten van lokale
maatregelen die ingrijpen op vegetatie en bodem (plaggen, opslag verwijderen, uitmijnen, verschralen etc.ct) die
nog niet ruimtelijk zijn uitgewerkt, zijnitten niet in deze berekening opgenomen. De beheerkosten voor de
regulatie van het waterpeil van vijvers zijn niet opgenomen, omdat dit als regulier beheer wordt beschouwd. Bij
maatregelen met slibverwijdering ontbreken nog de kosten voor afzet van het slib. Deze kosten zijn namelijk
sterk afhankelijk van de mate waarin het slib is vervuild. De kosten van slibafvoer zijn pas te bepalen als milieuhygiënisch onderzoek is uitgevoerd.
In Bijlage 30 staan de berekende kosten. Deze tabel geeft ook aan hoe de kosten zijn berekend. De totale
eenmalige kosten voor inrichting bedragen ca. 1400 k€. Jaarlijks terugkerende kosten bedragen ca. 14 k€. De
inrichtingskosten bestaan voor een aanzienlijk deel uit slibverwijdering in vijvers.

28.5 Aanbevelingen voor monitoring
Op basis van de uitwerking van het voorkeurscenario worden aanbevelingen gegeven voor monitoring. Deze
aanbevelingen berusten op enerzijds onzekerheden in de effecten van het voorkeurscenario op realisatie van
instandhoudingsdoelen en vernattingseffecten op bebouwing. Anderzijds kan monitoring worden gebruikt voor de
fijnregeling van maatregelen waarmee kwantitatief gestuurd kan worden. Omdat het ontwerpen van een
monitoringssysteem geen onderdeel was van de studie- opdracht worden de aanbevelingen op hoofdlijn
gegeven. Voor een daadwerkelijke monitoring kunnen deze aanbevelingen worden uitgewerkt in een
meetnetontwerp en -programma. In Tabel 83: Aanbevelingen voor monitoring ten behoeve van uitvoering van het
voorkeurscenario. staan de aanbevelingen. Geadviseerd wordt om het meetprogramma spoedig op te starten
zodat voor diverse meetpunten ook nog metingen kunnen worden verricht in de huidige situatie. Voor metingen
van waterstanden is het verstandig om zo veel mogelijk aan te sluiten op bestaande meetlocaties, zodat effecten
van maatregelen gerelateerd kunnen worden aan de nulsituatie.
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de vijvers krijgen een regulier
droogvalregime: voor evaluatie van de
effecten op vegetatie is van belang in zicht
te hebben in het nieuwe peilregime; voor

in verband met risico op sterke verzuring
bodemtoplaag bij droogval
maatregelen die op een aantal locaties met bebouwing
leiden tot
bestaat onzerkeheid of hier geen nadelige
vernatting: vooral vernatting gaat optreden
maatregel 8, 9,
10

maatregel 3

oppervlaktewaterpeil en
maatregel 18
vegetatie vijvers 14, 19,
oppervlaktewaterpeill en maatregel 19
vegetatie vijvers 8, 13, 18,

zuurgraad bodem laagte
Platte Pier (50)
freatische stand ter
plekke van bebouwing die
mogelijk te sterk kan
vernatten

verdroging van actuele natte heide locaties
in het noordoostelijke deel van De Maten

het uitstroomniveau van oppervlaktewater
kan worden gereguleerd

• Peilbuizen ruimtelijk over het studiegebied.
Peilbuizen in elkaars omgeving zullen immers
weinig of geen additionele informatie bieden.
• Peilbuizen spreiden over de verschillende
topografische hoogtes in het gebied
• Peilbuizen plaatsen op zowel lokale laagtes
(“putten” in de topografie) als lokale hoogtes
(“heuvels/ruggen” in de topografie)
• Peilbuizen bij voorkeur niet installeren in de
onmiddellijke omgeving van een
randvoorwaarde, i.c. vijver of rivier

Indicatie locatie

vijvers 8, 13, 18, 20, 21

freatische stand in peilbuis bij bebouwing:
• Ter hoogte van de noordelijke tip van het SBZgebied
• nabij de grens van het SBZ-H gebied ten
noorden van Heiweyerbeek (ter hoogte van
vijvers 29, 30, 31)
• in de zone tussen de twee vijverketens die
geen deel uitmaakt van het SBZ-H gebied;
vooral delen grenzend aan de Miezirikbeek
peilschaal en vegetatie
vijvers 14, 19, 36, de Kuil

gecombineerde meting van in beide laagten een meetlocatie in het diep
oppervlaktewaterpeil en
inundeerende gedeelte
freatische stand
freatische stand
peilbuizen in voorkomens natte heide:
• noordwest van vijver 32
• noord van vijver 31
• noordoost van vijver 18
• noordwest van vijver 8 en 2
pH bodemtoplaag
laagte Platte Pier (50)

Relatie met
Reden voor monitroing
Variabele
maategel
alle maateegelen in huidige situatie geen optimale ruimtelijke freatische standen in
die de waterhuis- spreiding van de peilbuizen; eventuele
peilbuizen
houding
verbetering van hetl okale grondwatermodel
beinvloeden

freatische stand in en
maatregel 3
rond uit te graven laagten
Platte Pier (50) en De
Heiweijer (52)

freatische standen op
gebiedschaal

Item

Tabel 83: Aanbevelingen voor monitoring ten behoeve van uitvoering van het voorkeurscenario.
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Relatie met
maategel
maatregel 20

zuurgraad/ basenrijkdom/ maatregel 44
vegetatie
productiviteit, nutrienten maatregel 45
in gewas

chemie oppervlaktewater maatregel 35

maatregel 37

maatregel 34

maatregel 33

chemie oppervlaktewater maatregel 32
debieten van
oppervlaktewater

oppervlaktewaterpeil
vijvers 8, 18, 29, 30, 31,
35, 36

Item

voor het overwegen van gescheide aanvoer
van bronwater uit kwelgebieden
bovenstrooms langsd de Stiemer is meer
inzicht nodig in de temporele variatie van
nutrienten
voor het volgen van de effecten van
bekalking, evalueren kalkdosering
voor volgen effecten uitmijnen

de vijvers krijgen een peilverhoging van van
het hoge peil; voor evaluatie van de effecten
op vegetatie is van belang in zicht te hebben
in het nieuwe peilregime
bij piekafvoeren wordt geen beekwater van
Stiemer en Schabeek inlaten voor voeding
van de vijvers; het belangrijk om vast te
stellen dat de automatische regeling van
beekwaterteover adequaat functioneerd
het toevoerdebiet van ingelaten beekwater
van Stiemer en Schabeek wordt verminderd;
met fijnregeling wordt het toevoerdebiet
geoptimaliseerd
op termijn wordt de nutrienten belasting op
de Stiemer verminderd; voor fijnregeling van
maatregel 33 is ook van belang om de
ontwikkeling van nutrientenconcentraties in
het beekwater te volgen
wanneer in bovenstrooms vijvers van de
zuidelijke keten een zuiverignsmoeras voor
het in te laten beekwater wordt aangelegd is
inzicht in de waterkwaliteit van het in- en uit
stromende water noodzakelijk; dit is nodig
voor de debiet regeling van het
zuiveringsmoeras en om vast te stellen in
hoeverre het zuiveringsmoeras functioneerd

Reden voor monitroing

pH bodem toplaag,
vegetatie
afvoer van gewas (kg
DW/ha) en de afvoer van
nutriënten te volgen (P, N
en K in kg/ha)

nutrienten, zwevend stof,
SO4, HCO3, bij voorkeur
macro-ionen, pH en EGV

meetstuwen
chemie oppervlaktewater:
nutrienten, zwevend stof,
SO4, HCO3, bij voorkeur
macro-ionen, pH en EGV

peilschaal

Variabele

locaties met maatregel 42 en 43 waar bekalkt
wordt
percelen met uitmijning

uitstromen van brongebieden langs de Stiemer
bij de sportvelden te Genk

waterchemie oppervlaktewater:
• Schabeek bovenstrooms van spoor
• Stiemer bij inlaatpunt
• uitstroom zuiveringsmoeras (bijvoorkeur per
compartiment)
• diverse vijvers op de stromingsrichting van
zowel zuidelijke als noordelijke vijverketen; ook
de vjvers regulier uitzakregime: gedurende
eerste jaren gedurende fijnregeling intensiever
meten (meet punten; hoge frequnetie) dan later

meetstuwen:
• inlaatpunt beekwater Schabeek en Stiemer
• uitstroom van het zuiveringsmoeras (bij
voorkeur per compartiment)
• doorvoer/ debiet regelpunt van vijver 20 naar
vijver 18

vijvers 8, 18, 29, 30, 31, 35, 36

Indicatie locatie
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